
The first and Greatest 
Lithuanian Daily in America

VOL. LXVHI

VARŠUVOJ
IŠKVIETĖ P. HABIBĄ 

PASITARIMAMS

KOALICIJA PRIEŠ PAKAITAS 
SOCIALINĖJE APDRAUDOJE

■“■'-s.
H
B

Library uf Congress Gr.
Periodical Division
Washington, D. C. 20540

PABALTIEČIŲ DARBO SUKAKTIES 
MINĖJIMAS KONGRESO RŪMUOSE

■. Lietuviai, latviai h- estai, apsijungę į Pabaltiečių komitetą 
i-Vta&ngtone, birželio 11 d. Kongreso rūmuose rengia pri- 
;ėmimą, kuriame bus paminėta 40 metų sukaktis nuo didžiųjų 
Arėminui ir 20 metų sukaktis Jungtinio pabaltiečių komiteto 
veiklos'Washingtone. Bus apdovanoti Pabaltiečių laisvės žy- 

: meniu įtakingieji senatoriai ir kongresmanai, pasireiškę ko
voje dėl Pabaltijo .išlaisvinimo.

Lietuviai kviečiami, galimai gausiau dalyvauti. Dalyvių 
; auka už; vaišes .10 do], čekį siųsti; Jdint Baltic American 

National Committee, P. O. Box 432, Rockville, Maryland 20850. 
Daugiau informacijų galima gauti tel.: (301) 340-1954.
.- . (ALTo Informacija)

KNYGA PRISIMENA KOLEKTY
VIZACIJA IR PARTIZANUS

Priverstinė Lietuvos žemės 
ūkio kolektyvizacija aprašoma 
1979 m. “Mokslo"’ leidyklos iš
leistoje knygoje “Tarybų Sąjun
gos valstietija”. Mėnraštyje Ko
munistas (1981 Nr. 1) išspaus
dintoje knygos recenzijoje rašo-' 
ma? kad iš pradžių kolūkiams 
sekėsi -sunkiai. -Ganiybos ir*&u- 

' mus knygos autoriai aiškina" tiro.“ 
kad didelę žalą kolektyviniams 
ūkiams padarė “buožės”, sunai
kindami' : produktyviausius ir 
veislinius gyvulius: “Buržuazi
niai nacionalistai niižudė apie 13 
tūkstančių 'naujakuriųį. kolūkie
čiu ir parti'nių-'bei.tarybinių ak
tyvistų”. Sunaikino daū^^asta- 
tųv sandėlių, gyvuliui Pirmie- 
siemš kolūkiams tr-uka; kvalifi
kuotų Vadovaujančiakądrų. J,

Pripažįstamą, kMd “nebuvo 
skiriamas.. reikiamas dėmesys 
materialiniam kolūkiečių suinte
resuotumui, buvd klaidų paruo
šų politikoje”.- Be to, atsiliepė 
ir visai Sqvietų Sąjungai būdin
gos objektyvios priežastys, nulė- 
musios žemės ūkio atsilikimĄ — 
nepakankamai buvo skiriama lė
šų žemės ūkiui, pagrindinius 
asignavimus dedant į pramonės, 
ypač sunkiosios," kūrimą.

ONA DREVENSKIENĖ 
GORKIO LAGERYJE

1978 metais iš Sovietų Sąjun
gos į Izraelį atvykusi Edella šer- 
man išsamiai aprašė Gorkio 
mieste esantį lagerį Nr. 43-62/2, 
kuriame kalinamos moteiys ir 
vaikai. Tame lageryje ji susipa
žino su šauliete Ona Drevenskie- 
ne, kuri buvo suimta už dalyva
vimą demonstracijose.

Edellos šerman liudijimą at
spausdino Zichron Jakove vei
kiantis sovietinių lagerių ir kalė
jimų tyrimo centras. (Elta)

..licago, III. — Penktadienis, May 29, 1981

WASHINGTON AS (UPI). — Į 
Susidarė koalicija “-SOS” kovoti 
□ries buvusio prezidento Carte 
rio planą sumažinti Socialinio 
apdraudimo mokėjimus pensi
ninkams, taip pat su prez. Rea- 
gano reformomis.

Koalicijoje dalyvauja 90 pen
sininkų organizacijų ir darbo 
grupių. Trečiadienį spaudos kon
ferencijoje 35-40 milijonus as
menų atstovaujanti koalicija per 
savo aklbėtoją pareiškė, kad iš 
vystys dideli spaudimą nemažin- j
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KARDINOLAS SIRGO VĖŽIU, 
MIRĖ SOSTINĖS LIGONINĖJE
ORGANIZAVO KARDINOLO VAITYLOS KAM

PANIJĄ POPIEŽIAUS PAREIGOMS
VARŠUVA, Lenkija.— Vakar 

Varšuvos ligoninėje mirė kardi
nolas primatas Steponas Višins 
kis. Velionis sirgo vėžiu. Nuo 
praeitų metų, jis iš; Čenstakavos 
bažnyčios visai Lenkijai sakyda
vo pamokslus, bet pastaruoju 
laiku dėl ligos negalėjo pamoks
lų sakyti.

Kardinolas Višinskis buvo la-V J J a jJd LlU j T ioi**^>*x*j jyuivw

ti mokėjimų ir nedaryti pakaitų. Lai geras kalbėtojas. Jis vald- 
Koalicija jokio plano nepatei- Gniozno ir Varšuvos vyskupijas 

kė. Tačiau tyrinėjimo institucijų įtaka buvo jaučiama ne tik 
apklausinėjimo duomenimis, 551 Lenkijoje, bet ir Vatikane.-Anks- 
nuošimčiai pareiškė, kad nerei- i tyvesnieji popiežiai pasitardavo 
kia mažinti meikėjimų, o kelti|Sl1 j.110- Tvirtinama,, kad kardi 
Socialinės apdrąudos mokes- j n°las Višinskis organizavo kar 
čius. Tik 27 nuošimčiai pasisakė din0lo Vaitylos rinkiminę kam 
už mokėjimų pensininkams ma
žinimą.

KOMUNISTAI NORI ĮEITI 
Į NAUJĄ KABINETĄ

ROMA. — Italijos prezidentas 
Sandro Pertini. isitikines, kad 
dabartinis premjeras Arnaldo 
Forlani nebuvo. įsivėlęs į.maso
nu grupes,., veikiančias. krikščio- 
.nijĮ demofoatų -tai^e kyMkėjUr- & 
sias eksportuoti užsienio valiutą, 
todėl jį įpareigojo, sudaryti riaū- 

. ją kabinetą. ; *
Italijos komunistai pirmieji 

protestavo- prieš tokį prezidento 
-elgesįĮ^F/prąnesė, kad-daf yjerip 
k rikščh dėmūJįFŠĮiL 'kabine4ėę^ę-> 
neberėms.- kompotų pa^Šjdf 
pirmininku, '^erling^r pareiš
kė, ką’d bil£ęš: premjeriss 'Forla
ni turėjo :ti&ėtį;;tiksĮėsi»iUr žinių 
apie žmoneį, kviečiamus mtnis- 
terių .pareigoms. . }

Ar Forlani sutiks įlefeti į ka
binetą komunistus, tuo tarpu 
sunku pasakyli.; Taip pat neži
nia, af jis pajėgė-sudaryti naują 
koalicinį kabinetą iš visų parti
jų, išskyrus komuninius. Berlin- 
guer? pareiškė, kad komunistai 
nori būti Italijos valdžioje. Jis 
yra Įsitikinęs, kad jie turi tekią 
teisę. Jis dar pridėjo, kad Italį- 

i jos ko'munistai moka savaran
kiškai veikti, nepriklausant nuo 
kitų valstybių komunistų. Ta
čiau atrodo, kad Italijos politi
kai nepasitiki šiuo kompartijos 
sekretoriaus pareiškimu.

Po karo Italijoje jau buvo su
daryta 40 ministerių kabinetų.

KAN. VACLOVAS ZAKARAUSKAS

Nepriklausomoje Lietuvoje kanauninkas išgarsėjo radijo 
bangomis skelbiamais doroviniais dėsniais. Amerikos, lie-’ 
tyy^.v4auguma jį gerbia už labai teisingus ir dorus lie- 
-tSyjųiA'ėdamos laisvės kovęs aiškinimus, šį sekmadienį 
Marquette Parko" parapijos salėje bus paminėta kanau

ninko 50 metų kunigystės sukaktis.

? JAPONAI NENORI SAVO BAZĖSE
AMERIKOS ATOMINIU LAIVU

— Liūtys pakenkė kukurū
zams ir kitiems pasėliams vidu
rio ir vakarų Amerikoje.

h

KALENDORfiLIS

Gegužės 29: Marija Magdale
na, Epušė, Jagėla.

Saulė teka 5:19, leidžiasi 8:16. j

Oras debesuotas, vakarę '
■- ' t

Jordano karalius Husejinas 
nuvyko į Maskvą gauti pri
tarimą prarastoms žemėms 
atgauti. Brežnevas sutiko 
jam pritarti, jeigu jis įves 
Sovietų Sąjungą j Artimųjų

VYRIAUSYBĖ TUO REIKALU DAR ŽODŽIO NETARĖ 
/

TOKIJO. —.Japonijos komu- savo bazėse, nežiūrėdami 
nistai pradėjo didelę akciją, kad 
Amerikos karo laivynui būtų už
drausta naudotis uostais bei ba-' 
zėmis, jei laivai turi atominių 
ginklų. Jie kreipėsi į Yokosuka 
miesto’ merą Kazuo Yokoyama 
reikalaudami ištirti, ar lėktuv
nešyje Midmay nėra atominių 
ginklų ir tik tada įsileisti j uos
tą. 51,000 tonų Midmay turi at
vykti į Yokosuka bazę birželio 
5 d. po 73 dienų kelionės. Mies 
te yra JAV 7-to laivyno vado
vybė.

Keturi Tokijo universiteto stu
dentai pradėjo hado streiką, pro
testuodami prieš JAV laivyno1 

j atominius ginklus laivuose, esan
čiuose bazėse Japonijoje bei ja 

Į ponų vandenyse. Grupė studen- 
> tų d?monstrąvo prieš fregatos 

3rad!ey atvykimą į Kure bazę 
prie Hirosimos. Fregata Brad
ley dalyvavo prieš povandeni
nius laivus nukreiptuose ma
nevruose, vykdytuose praeitą 
savaitę Japonų juroje. Studen
tai įtaria, jog kai kurie laivai 
buvo ginkluoti atominiais gink 
’ak.

YanosuKi Narazabi, socialistų 
atstovas, parlamente pareiškė, 
kad jis yra šimtu nuošimčių tik 
ras, jog Amerika bent iki 1968 
melų laikė atominius ginklus 
tų ginklų kapinėse, pietų Japo
nijoje. Jo teigimą patvirtino ki
tas atstovas, tos pat partijos na
rys Japonijos kompartija tvirti
na, kad JAV savo laivais atveža 
atominius ginklus Trijuos laika

už
draudimo,. nė sutarties; Ji krfeir 
pėsi į premjerą Zenko Suzuki, 
prašydama neįleisti Midmay lėk
tuvnešio", kol nebus išaiškinti, 
atominių ginklų klausimai. At
sakymas dar neduotas ir val
džios nusistatymas nėra žino
mas.

Yokosukos meras Yokoyama 
pareiškė, kad nenori sugadinti 
gerų santykių ,su amerikiečiais. 
124,000 gyventojų mieste yra 
9,300 jūreivių ir marinų, be to, 
4.800 jų giminių bei šeimos na
rių. Jis pažadėjo išsiaiškinti su 
JAV laivyno aukštais karinin
kais ir prašys Japoniįcfs užsienio 
reikalų ministeriją neįsileisti 
Midway iki disputai atvės.

Minimos bazės pareigūnai at
sisakė žinias bei reikalavimus 
komentuoti. įTėktuv'nešis Mid
way yra Subic Bay bazėje, Fili
pinuose.

— Prokuratūra bando atimti 
JAV pilietybę vokiečiui Otto Al
brecht von Bolschwing, bendra
darbiavusiam su naciais, buvu
siam Adolfo Eichmano patarė
jui. 71 metų amžiaus vokietis 
gavo JAV pilietybę 1959 metais.

paniją popiežiui išrinkti. Jis la 
bai atidžiai sekė popiežiaus rin
kimus, darė kompromisus, bet 

KALTINA SLĖPIMU mirus, paskutiniam popiežiui 
kardinolas Višinskis siūlė kandi 
datą popiežiaus pareigoms. Iš 

“ -rinkimas-buvo labai sunkus, te 
.ko derėtis ir tartis--su kitais dig 
n'itoriąlš, bet kardŽ'VSmslcisilai 
mėjo. Jo pasiūlytas kandidata 
tapo išrinktas popiežium. Būti, 
galėjęs kandidatuoti pats karė 
Višinskis, bet jis jau sirgo veži 

žinojo- kad negalės atlikti u: 
šimdįų>§iačbų katalikų . Dažny 

•čidjeĄTį
Aiškėja,".- kad kard. Višinskį 

anksti’’, pastebėjo jauną 4r daug 
žadjįjl^proyincijc's kunigėlį, ku 
ris Ėųiyp:/gabus kalbininkas, tu 
rėjd gerą, balsą, buvo energin 
gas,' sumanūs, taktiškas, inokėjc 
/ayo mintis dėstyti. Kardinola 
Višinskis, tapęs lenkų bažnyėio 
primatu, visą laiką stengėsi pa 
dėti kun. Vaitylai. Pagaliau, ji 
tapo Krokuvos arkivyskupije. 
kardinolu. Kaip kardinolas, Vai 
tyla dalyvavo kardinolų kolegi 
joje, susipažino su kitų kraštų 
įtakingesniais dvasiškiais, o pra 
eitais metais jis tapo išrinktas 
popiežium. Kardinolas Višinskį 
buvo įsitikinęs, kad kardinola: 
Vailyla buvo pats geriausia 
dvasiškis Lenkijoje, tikęs popie 
žiaus pareigoms.

Pasakojama, kad popiežiau 
motina buvusi lietuvė, todėl jis 
galįs ir lietuviškai kalbėti, be’ 
tuo taYpu nė vienas lietuvis <lva

MIRTIES PRIEŽASČIŲ
WASHINGTONAS. — Harold 

Weisberg, į knygų autorius apie 
firez2. -J-ohn F. KėnHedžio ir -ReV. 
Martin Luther King Jr. nužudy
mą, pareiškė, kad Atstovų Rū
mų raportas apie tai yra taip pat 
paslaptingas. Jis. kaltino Ohio 
demokratu alstoya Louis Stokes- 
paslapčių nuslėpimu, kaip ; tai' 
darė pirmasis tyrinėto" j astar
te n ir visa jo 'komisija. Jis pa
reiškė. kad detales apie JF-K mir
tį publika sužinos tik po 50 m.

Notre Dame universiteto tei
sių profesorius G Robert Rlake, 
buvęs Atstovu Rūmu komiteto 
vyr. patarėjas, pakaltino atsto
vą Stokes ir komitetą nuslėpi
mu (įnomenų. Jis savo" atsimini
muose. rašo,. kad paskutinėmis 
minutėmis gauti pranešimai apie 
galimą konspiraciją, tačiau to 
raporte nėra. Raportą jis pava
dino labai blogu.

FOTO FILMŲ BENDROVĖ 
NUMATO GERĄ ATEITĮ

NEW YORKAS (AP).— Pola
roid foto filmų bendrovė pradė
jo gaminti naujus spalvotus fil
mus, kurie jau pasirodė rinkoje. 
Filmai yra jautrūs ir naudojami j 
tuojau išryški aparatuose. Nuo
traukos ne tik būna ryškesnės, 
bet ir 50% greičiau išryškina 
mos. Spalvos yra ne tik ryškes
nės. bet ir natūralesnės.

Numatoma, kad filmus naudos 
ne tik ųiėgėjai, bet ir profesio
nalai. Polaroid akcijos pakilo 
apie tris dolerius.

— Pasikėsinęs prez. Reaganą 
nušauti John Hinčkley Jr. 
rėjo nusinuodyti, bet jam 
pavykd.

— Vokietijos vidaus reikalų 
ministerija imsis priemonių 
prfeįAižsienio propagandistų

yoklhiių-. jaunimo tarpe, kainavo $162.

no- 
ne-

TRYS ADVOKATAI GAVO 
$10 MILIJONUI

WASHINGTON, D'C. — 1877 
metais JAV vyriausybė nusavi
no Pietų Dakotos Juodąsias Gi 
rias, priklausiusias 8 indėnų 
Sioux gentims. Neseniai 3 Wash
ington© advokatai laimėjo 106. 
milijonus dolerių Sioux giminių 
ainiams Vidaus reikalų sekreto
riate buvo sudarytas fondas pi
nigams išmokėti. Trečiadienį nu
tarta, kad iš to fondo advoka
tams bus paskirta $10,595,943.

1R
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— Ketvirtadienį aukso uncija

Prezidentas Sadatas pranešė 
Sirijai ir Saudi Arabijai, kad 
Egiptas nesikiš į karo veiks
mus, jeigu Sirija veržtųsi į 
Izraelio žemes. Jis patarė 
Saudi Arabijai taikytis au Iz

raeliu ir baigti įtajppą.'

WASHINGTON, D.C. — Prez. 
Reaganas, matydamas, kad spe
cialus diplomatas Philip Habib, 
aptaręs su Sirijos bei Izraelio 
valdžios atstovais galimybes su
stabdyti karo veiksmus Libane, 
negali surasti išeities, įsakė Ha: 
bibui grįžti j Washingtona toli
mesniems pasitarimams. Jam 
visvien pavyko sustabdyti pla
nuojamus karo veiksmus Libane 
ir gauti pažadą, kad Sirija su 
Izraeliu tarsis, kol bus išspręsti 
palys svarbiausieji klausimai.

Diplomatas Habib įtikino Iz
raelį, kad jis nepultų Sirijds ka
ro jėgų Libane. Tuo tarpu Sirh 
ja pasižadėjo nesiųsti daugiau 
karo jėgų į Libaną.

Habibas yra Libano kilmės, 
lis laisvai kalba arabiškai, pažįs- 
‘a papročius, žmones ir žino apie 
laba r Artimuose Rytuose esan- 
•ią įtampą, Diplomatai ieškos 
būdų taikai įgyvendinti.

PADARĖ LAIVUI §100 
MILIJONŲ ŽALOS

. JACKSONVILLE, Fla.— Nak- 
į pratimus darantis lėktuvas 
užkrito ant JAV lėktuvnešio 
“Nimitz” ir padarė apie šimtą 
milijonų dolerių žalos. Lėktuvas 
turėjo nusileisti tvarkingai, bet 
atsimušęs į kitus lėktuvus su
kėlė didelį gaisrą, užmušė 14 
žmonių ir sužeidė 46.

Adm. Kinneas, Atlanto lai
vyno .viršininkas,: • atskrido į 
Jacksonville apžiūrėti padarytos 
Žalos. “Nimitz“ artėja prie uos- 
to. Kai atsitiko nelaimė jis buvo 
tik 60 mylių atstumoje.

— OPEC įšaldė naftos kainas, 
tuo mažindamos infliaciją. Da
bar Exxon, Standard Oil of Ca
lifornia, Texaco ir Mobil bend
rovės, ilgametės biznio partne
rės su Saudi Arabija, mokės tik 
>32 už statinaitę, 22% pigiau, 
negu iš kitų OPEC kraštų.

aiškis šito klausimo nepatikrina 
ir nepaskelbė.

Kard. Višinskis buvo didelis 
’enkų patriotas. Jis gynė lenkų 
eis s karo metais, kurį laiką 
>uvo kalinamas, niekad nebėgo 
š Lenkijos. Jis buvo pasiruošęs 
>crkęsti tuos pačius vargus ir 

persekiojimus, kokius kentė kiti 
lenk oi vo’kie/ių ir ru*ų okupa
cijų metu.

Prasidėjus praeitų metų strei
kams Lenkijoje, tuometinis kd- 
inunistų partijos gen. st kreti
nus G’erekas kreipėsi j kardi
nolą Višinskį, kad jis padėtų ap
raminti streikuojančius ir 
tartų krašto gyventojams 
rimti ir neužtrauklų didef 
rusų nemalonės. Kardinolas 
šinskis suliko pasakyti raminan
čią kallią, kai lenkų valdžia įsi
jungė į valstybinį radijo tinklą 
Čenstakavos bažnyčią. Pokari
nės lenkų vyriausybės tardavosi 
su kardinolu Višinskiu visa.s 
Svarbesniais klausimais.

pa-
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VISIEMS ĮSIDĖMĖTINI MEDICINOS GYDYTOJO 
PATARIMAI

Redaguoja PRANAS ŠULAS
Klausimus ir medžiagą siusti: 4436 So. Washtenaw, Chicago, IL 60632

, Socialinis draudimas ir aprūpinimas
š V .........  Gegužės 29,1981 —Nr. 22 (185)

(Plačau žiūr. Civ. Cod. la, art.
1584). pr. iul.
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VYRESN1O AMŽIAUS ŽMONIŲ PASISAKYMAI 
DĖL TEIKIAMŲ SENJORAMS LhisGVATŲ

Kesėniai skaičiau šiame skvitas. 
riuje žmutę kad MeDonaldo 
užkandinė Ciūcagoje vyresnio 
amžiaus žmonėms daru tam 
liktas lengvatas -- duodą di
deles nuolaida.-, nuo reguliarių 
kainų...

Norėdamas patikrinti tų ži
nučių tikrumą, aš nuėjau į ki
lų panašią užkandinę— White 
Castle, esančią Archer ir Ke- 
dzie sankryžoje. Ten užsisa
kiau tokius pat valgius ir gėri
mą (kavą), l'a užkandinė pa
skaitė man tik 85 c., reguha- 
rią kainą, nepadarydama jo
kios nuolaidos.

Iš to noriu padaryti išvadą, 
kad MacDonaldo užkandine;' 
norėdama patraukli vyresnio' 
amžiaus žmones, suorganiza
vo vadinamą Golden Club ir 
paskelbė, kad tiems asmeninis 
daro nuo užkandžių lengva-

KL. Kur senjoram*, gyve
nantiems Town of Lake duo
dama lengvatos maisto krau
tuvėse-? J. Š.

ATS. Tokia krautuvėje yra 
1615 West 18 Street, vadinama 
American Dollar Prokluct with ! 
Discount for Senior Citizens. į 
Nuo prekių nuolaida daroma 
visiems vyresnio amžiaus žmo: 
nėms vieną kartą savaitėje, 
trečiadieniais. Asmens amžiui

JŪS KLAUSUTE,
KL. Tarnaudamas kariškuo

se daliniuose* noriu patirti, 
koks yra kariškas testamentas 
ir kuo jis skiriasi nuo papras
to teslameiilo? V. G.

ATS. šiame krašte vartoja
ma tuo reikalu anglų teisė, pa
gal kurią kariškas testamen
tas — Non-occupative Will, yra 
toks, kuris sudaromas žodiniu 
pareiškimu. .Juo karys gali pa
skirti savo turku atlyginimą, 
ir kitą turimą judonią nuosa
vybę, bu įstatyminių nuostatų 
kitais atvejais — formalumų ir 
iškilmingumo.

KL. Lietuvii spaudoje skai
čiau. kad vra keliu rūsiu testa
mentų. Malonėkite pasakyti, 
koks yra angliškai vadinamas 
“’Mutual" testamentas ir ka
da jį.galima panaudoti?

Ona K.

lie- 
dė-

ain- 
šio-

siiuboliš-

šiuo kartu šias žinias pra
nešdamas, noriu atkreipti 
tuvių valgyglų savininkų 
niesį* kad ir jie vyresnio 
žiaus asmenims padarytų 
kias tokias (norsvil
kas )lengvatas. Taip pat dau
gelis senioru mano, kad ir bet 
kokių pobūvių liet, rengėjai 
turėtų atpiginti įžangos kainas 
vyresnio amžiaus žmonėms* 
kurie turi ribotas pajamas.

l enką pastebėti, kad Chica- 
goje tik viena solistė Izabelė 
Motekaititnė tokius seniorus 
užjaučia ir nuo įžangos į jos 
(ir sūnaus Monigirdo Motekai 
ėio) renginius bilietus pusiau 

ir kiti lietu- 
vadovai pa- 
Motekaitienės

Medicare kortelės, — pasakė 
los kratf-uvės vedėjas.

Be iv e«uriy rūbų krautuvė* 
esanti Ashland ir 42 St. kryž
kelėje, irgi trečiadieniais duo
da seniorains 5% nuolaidu.

Ten pat yra McDonald^ už
kandinė, kuri duoda nuolaida, 
jeigu perki užkandą, tai 
tuosius gėrimus (7-Up, 
arba pieno ketvirtuką) 
nemokamai.

minkš-
kavą

_ 1duoda

# * *

Ar specialybės 
taikomi

moki- 
viršvalandžių 

1. J.

atpigina. Turėtų 
viai parengimų 
sekti solistės 
gražų pavyzdį.

Kaimynė P. V.

MES ATSAKOME

KL. 
uianis 
nuostatai?

Al'S. Taip. Tokiems darbi
ninkams už antvalandžius rei
kia mokėti pusantro karto, jei 
jie dirbtų daugiau,'negu 40 va
landų per savaitę.

* * *

KL. Ar Federalinis Valandi
nio uždarbio įstatymas (Fede- 

drau-

Apolonija Barauskienė,

Apolonijai Barauskienei

ATS. “Mistiškas Testamen
tas“ sudaromas pagal ispanų 
teisę ir yra paplitęs Louisianos 
ir Kalifornijos valstijose. Pagal 
Louisianos testamentą, tai ant
spauduotas testamentas. Mis
tiškas arba slaptas testamen
tas, kai kada dar vadinamas 
‘“Uždaru testamentu“ yra suda
romas sekančiu būdu:

Tęs ta tori us tari p asirašy ti 
savo dispoziciją (turimo turto 
paskirstymą), kurią pats Uiri 
būti pasirašęs arba įsakęs ki
tam surašyti.

Tas di3ywZicijU prirašytas po- 
naudoja- 

vietoje, 
ir užlip- 
septynių

ral Wage-Houre Law) 
džia vaikų darbą?

ATS. Nedraudžia, bet drau
džia sunkius darbus dirbti (op. 
presive child labor).

» * #

KL. Kokie yra minimalūs 
amžiaus reikalavimai?

Naujienų kaimyuyslėje ponia 
Apolonija Barauskienė švenčia 
savo 100 metų sukaktį ir pra
deda gyventi antrąjį šimtą.

šia proga tenka tarti žodį apie 
išskirtiną žmogų, kuris apdova- 
niotas brangiausia dovana — il
gesniu amžiumi. Apolonija Ba
rauskienė yra viena iš tokių. 
Labai ir labai retai girdime, kad 
žmogus prašoka 100 metų am-, 
žiaus. Prof. dail. Adomas Var-

R* C-[nas mirė sulaukęs 100 metų ir 
ATS. Daugumai darbų — 161 6 mėnesių.

metų amžiaus (po mokyklos I Visuomenės veikėjos Katari- 
darbų — 18 metų amiaus,prie i bos Katkevičienės vyras mirė 
nustatytos rūšies darbų — 14 taip pat prašokęs šimtą metų ir 

mokyklos visą savo gyvenimą nesirgo, iš
skyrus vieną kartą turėjęs slogą.

j Ponia Barauskienė, buvusi Sa- 
16 metu ‘ kalauskienė, kiek prisimenu, 

dirbti bet Įstojo j Zarasiškių klubą, kai 
M K.: Prieš 46 metus klubas gimė

ATS. Gali, jeigu tiems dar-i 
bams 
melų 
jeigu 
bŲ:

inei ųanižiaus (po 
pamokų).

* * *
KL. Ar leidžiama 

amžiaus jaunuoliui 
kuriam fabrike?

i Užpraeitą ketvirtadienį Ka- 
zimieriečhj patalpose* Mar- 

} quette Rd. ir Washtenaw Ave., 
I dr. Jonas Adomavičius skaitė 
j vyresnio amžiaus žmonėms 
' pamokančią paskaitą.

Pradžioje Anelė Kirvaitytė 
! padainavo lietuviškai grązią 
dainelę, už ką sulaukė gausių 
katučių.

Daktaras Jonas Adomavičius 
ekrane parodė žmogaus širdies 

j nuotrauką ir jis aiškino, kaip 
žmogaus skilvyje ir žarnose 
gali išsivystyti įvairūs nega
lavimai bei ligos. Idant tos li
gos neišsiplėstų, reikia valgyti 

’gerą maistą ir turėti gerus vi- 
j dūrius, kas yra ger& apsauga 
j nuo susirgimo carenoma. Val- 
l gyti ruginę duoną, sumažinti 
į gyvulinių riebalų kiekį. Balta:

duona — žmogaus priešas.
Patartina kiekvienam gerti 

rūgusį pieną, vištienos sriubos.
Klausytojai už naudingą pa 

skaitą padėką dr. J. Adomavi
čiui išreiškė garsiais plojimais.

Į kelių klausytojų užklausi
mus, gydytojas smulkiai paaiš
kino.

Po paskaitos Anelė Kirvai- 
tytė dar padainavo lietuviš
kai gražią dainelę.

Kai kurie klausytojai labai 
apgailestavo, kad paskaita bu
vo dėstoma angliškai. Mat, 
daugelis vyresnio amžiaus lie
tuvių ne viską gerai suprato. 
Tikimasi, kad ateityje rengė
jos pasakys gydytojui, kad nors 
trumpai paskaitas paaiškintų 
lietuvių kalba.

Klausytoja M. M.

PONIOS PAPŪGA
Viena ponia turėjo kalban-

j aią papūgą, kuri tiek keikda- 
! vo, kad ponią stačiai iš proto 
! varė- Vieną dieną netekusi 

a.a. Juozo ir Uršulės Žukauskų j kantrybės ji pačiupo papūgą 
namuose, prie 22-ros ir Halsted suglamžė, apkūlė ir įmetė į 
St. Kai Žukauskai persikėlė į šaldytuvą. 
Palos Heights, tai buvo klubie- Į Vargais negalais 
čių Mecca. Svečių Žukauskų j jusj papūga pradėjo 
dvare netrūkdavo^. Atvažiuodavo > į 
ir ponia Barauskienė su ponais kepti paruoštą viščiuką. 
Allis-Ališauskais (rodos, jos gi- kraipusi galvą^papūda pasakė: 
minės) pasisvečiuoti. į “Norėčiau žinoti, ką šis paukš-

necenzūriškai pasa.

— Aš jį išlošiau loterijoje.
— Tikrai? Tai laimingą 

lietą laimėjai!
— Man bilietas nebuvo 

kalingas. Loteriją aš pats 
organizavau. 

♦ * *
PERDAUG SUKATALIKINO

Viena mergina katalikė įsi
mylėjo jauną žydą. Jos motina 
buvo labai nelaiminga ir, kitos 
išeities nematydama, įprašė 
dukrele įkalbėti savo sužadėti
nį, kad pereitų į katalikus. 
Mergaitė įkalbėjo ir žydelis su_

bL

rei-
su-

alsipeikė- 
dairytisi - .- ,.. v. tiko. Po ilgesnio laiko atvyks-ir pinate padėta nupešta ir‘( , , .& ." pa r ta dukrele pas motinėlę visa

. ’ ašaromis paplūdusi.
minės) pasisvečiuoti. p-- ■

Tai buvo kone prieš 50 metų,} |įs jjUs 
bet Apolonija Barauskienė ir da- j-es a 
bar nepraleidžia progos atvykti 
į Zarasiškių klubo parengimus. 
Dalyvavo Zarasiškių klubo ban- i' 
kete balandžio mėnesį. Praeitą ] 
vasarą klubo piknike Vyčių sa
lėje dar ir pašoko', padainavo. 
Ji yra Zarasiškių klubo garbės! 
narė. Į

Poniai Barauskienei linkiu il
giausių metų, pradedant antrąjį manęs! Stokite va čia iš šalies! 
šimtą, stiprios sveikatos ir sėk
mės. M. Šileikis

— Kas atsitiko, brangioji? — 
susirūpino motina, — Jka.ver- 
ki? > ’

— Mama, norėjai, kad Do
vydą padaryčiau kataliku, —■ 
kukčiodama atsakė dukrelė.—• 
Jis paklausė ir patapo katali-

* * *

I DANGŲ TIK NE DABAR

Įpuola misionierius į saliūną 
šaukdamas: “Gailėkitės už nuo
dėmes, jūs nelaimingieji! Ger- 

, darni tą velnio brogą jūs sta- 
įčiai į peklą nugarmėsite! Visi, 

[- kas nori į dangų, eikite čia prie
I vo ria ic

Visi girtuokliai išsirikiavo 
prie evangelisto, tik vienas liko- 

prie baro.
“Argi tu į dangų nenori ?M 
“Nenoriu”, atsakė girtuoklis.

“Tamsta nori pasakyti ,kad 
nenori eiti į dangų kai numirsi?”

“O”, atsakė girtuoklis, “kai 
numirsiu.. .
tamsta organizuoji 
jau dabar”.

% *

LAIKRODĖLIS

—Tai aš seniai žinau, mielo
ji, — atsakė motina. —Bet ką 
jis padarė?

— Ką jis padarė? — pakėlė 
balsą dukrelė. — Jis tiek su~ 
katalikėjo“ kad išėjo į kunigus.

Si ATSARGA GEDOS NEDARO
nėra reikalaujama 
amžiaus minimumas 
tenai nėra

pieriaus lakštas arba 
mas popierius voko 
turi būti sulankstytas 
dytas prie notai 6 ir
liudininkų arba jis privalo bū
ti uždarytas ir užklijuotas jų 
akivaizdoje.

Po to veiksmo, testa torius tu
ri pareikšti ten esančiam nota
rui ir liūdininkanis, kad 
raštas v’’a jo testamentas 
pasrašytas, arba kilo asmens 
arba kito asmens surašytas pa 
gal jo (lestatariaus) nurodymus! 
ir jo pasirašytas.

Po šio veiksmo ten esantis 
notaras privalo surašyti adre
suotą aktą, kuris privalo būti 
pasirašytas ant to p<.pieriausĮ 
arba ant lakšto, naudojamo vo-j

x ra *“Mi>iiškas j k() vietoje ir tas aktas privalo
; būti pasirašytas lestaloriaus, ravimo 

Maryte l\-nm nr} notaro ir septynių liudininkų, ruoti. prie eleveitorių darbai ir

ATS. "Mutual"' Testamentu 
vadinamas toks testamentas, 
kuris yra padarytas dviejų as
menų, kurie paileka sav abi
pusišką mautą (turtą) savo 
palikuonims.

KL. Gyvendamas šio krašto 
pietinėje dalyje, girdėjau. kad 
Un yra sudaromi specialūs lc- 
slamentai. Būki! malonu- pa
aiškinti koks 
Testamentu.“

sunkiu dar- 
C

prekių eleveitorių ir darbai metų amžiaus berniukai ir 
lr lentpjūvėse. mergaitės? R. Y.

KL. Pasakyki t 
sunkieji darbai?

Tokie darbai, kuriuos 
sekretorius

* * *

KL. Paaiškinkite prie kokių 
Į kitų darbų negali dirbti maža- 

metų amokie yra mečiai jaunesni 18 
C. ž-blis žiaUs?

ir metalo 
paskelbia/ kasyklų darbų, prie jėgos ma

šinų, medžio apdirbimo* me- 
mažameciams, jaunes- įajQ formavimo, punčiavimo, 
IX m. amžiaus. prie tam tikrų, kepyklų ir po-

1 e e

* pieriaus gamybos jnašinų, sker- 
KL. Malonėkite pasakyti, ko dyklosc ir prie mėsos pakavi

mo darbų, darbai prie sprog
stamųjų ii’ radioaktyvių me
džiagų.

Darbo
kad tie darbai ypatingai sun
kūs

i niems

kios rūšies darbams reikalauja
ma IX melu 
kas?

amžiaus (hrbinin-

auto masinu vai- 
4- 

pa<*e!b»’iimo vai- *

!T’S AMAZING!

©Uft'NG A SMOSTACE VA0.M

hi Europe intmE mjodie aces

uMbr^6

ATS. Jie gali dirbti raštinė
se, prekyboje bei valymo dar- 

' buose tokiose patalpose* kur 
nėra gaminių gamybos ir dar
buose prie vaisių ir daržovių 
pakavimo patalpose.

Norėdami pasislėpti nuo ka
riuomenės prievolės du broliai 
pasislėpė namų rūsyje. Po ku
rio laiko pasižvalgę jiedu pama

* * *
Pasakykite, kokios rū-KL.

sies darbus gaU dirbti Ii — 15 $10,000.

KL. Ką tvarko Walsh-Hea
ley Viešųjų sutarčių įstaty
mas? " 'm. R.

ATS. Tai yra įstatymas, ku
ris nustato standartinius dar
bo pagrindus tiems darbinin
kams, kurie dirba gaminius 
vyriausybei pagal sutartis, ku
rių vertė vra didesnė negu fc - o

Aš maniau, kad ( tė savo 90 metų senelį susigū- 
ekskursiją! žusį tamsiame kampe.

— Tau, bočiau, 90 metų, tai ko 
tau slėptis? paklausė vaikinai. 
Seniukas į juodu pažiūrėjęs:

— Judu jauni į kareivius. O 
generolų ar jiems nereikia?!

— Tamsta turi labai puiku 
laikrodėlį. Kiek kaštavo?

Sundae Sandwiches

i 1M MODVE ACES, GA^MęvaVS
WEQE M0OE e^om CtJTfOM COV^Rm^S, 

z^ypt/^aj tywits, iMPccTfev Jr
£\at H'GH ^?'CE j FbR THE
7/ PURPOS£ J

ANO NO OTHCR FČoo ni

i
^OM€ Types OF EVROPCAM 
CHtPUQHKS SUBSIST

‘PuSlMč TVf TMC

FSAMCF Cf -Nt H&4MT ČK= F*ąMOM 
t© fHOOGF (9AUV PA>£* 

_CbE^K,'*Mn.E IK ©TK# O>EW 
. VCFT B^Qt .wnpoUT Įves) *

Nuo Nemuno iki Atlanto skamba mūsų žingsniai— 
tautos skaudžiam likimui pasmerktos.
Nuo Kauno iki Sibiro ir Kazakstano 
benamių vieniši kapai rymos.

Nuo rytmečio aušros iki žvaigždės vakarės 
mes veltai ieškome šviesos!
Ir saulė rtiums vidudieni užtemo,
ir nesusilti mums prie svetimojo židinio liepsnos.
Ar dar ilgai klajosim po pasaulį, 
tartum turtingi elgetos keliuos?
Ar dar ilgai mea lauksime ir žadinsim, 
Kažką vidur nakties gūžios?
Ir kas per duobkasiai surinks mūs kaulus 
nuo Niujorko, Melburno ir Maskvos?
Kas eis ieškoti mus po Alpių kalnus, 
kai vėjas ten, ir audros vien kvatos?
Tu išvedei į tolimą, keliopę — 
neklausėme: “Kėdė!* ir nd f ”ŪŽ ką?” 
Su kruvina širdim prisiėmėm karionę, 
kad būtų su Tavim, o Viešpatie, taika!

(Iš Sūduvos išleisto Algimanto Pagėgio 
eilėraščių rinkinio ELEGIJOS)

•.ii:/*- w:

įW;
>*■x- "*

Mk’

N^įį

ror teen parties or a quick family dessert, serve lucious Sundae 
| Sandwiches. And for extra fun, everyone can prepare his own: 

sweet treat
Set out enriched white sandwich bread, two slices per sandwich, 

plus milk checolate-almond candy bars and marshmallow topping 
for the The sandwiches are batter-dipped and baked in a 
waffle baker, meRlng the filMng into warm, chocolate deliciousness. 
Top each with whipped cream, chopped nuts and maraschino 

i cherries.
| You’ll be happy to kn^w that the enriched bread slices provide 
i generous amounts of thiamine, niacin, riboflavin and iron — all «-■ 
I seutfal nutrfenfc.

SUNDAE SANDWICHES 
6 sandwichet

J4 cup milk
WMpoed ertam

6 maraachine eherrlea
with ate mt

Chopped nuta

1 fcar (•-ex.) Rtflk ehecolate
alfnendi 

1Ž »llee< eftrtehed wMHe 
t bread
U euj marthmaUtw tapping
2 ttfgt, batten

Preheat waffle baker according to manufacturer’s directions. > 
Break ehoeaUte bar into small pieces and atmn<e on 6 breed * 
slices. Spread rpmainfng bread with marshmallow topping. Clo«e 

i saadwtekea. spread*tMe down; press together gently. In shallow 
» pan blend together eggs and milk. Dip sandwiches toto egg adx- 
tbre. Bake'In waffle baker until zolden brown, about 4 to 5 mentėje 
TH each randwkh with whipped cream, cherry and nuts.
3 immediately
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RUSU PAVERGTOJE LIETUVOJE
; LENINO KELIU Į 

VIDURAMŽIUS
“Valstiečių laikraštis” rašo:
Kai kuriuose ūkiuose nemažai 

taisytinų dalykų įdirbant pava 
sarį sodybinius sklypus.

“Meehan'zatoriai, kuriu žinio
je traktoriai, dar išsiverčia. O 
ką daryti kitiems, ypač mote
rims ir pensininkams?” — rašo 
P- Ramonienė iš Utenos rajono 
kolūkio “Lenino keliu”, J. Ju- 
šinskas iš Kauno.
KAIP IŠLAIKYSIU KARVĘ

“Anksčiau, kol buvo gyvas 
mano vyras mokytojas, Kaišia-' 
dorių sodininkystės tarybinis 
ūkis skirdavo sklypelį daržui, 
o dabar niekas apie tai ir girdėti 
nenori. Kasmet į priėmimo pun
ktą pristatau pieno. Jei ūkis nes 
kirs ganyklos, kaip karvę išlai
kysiu?” — rašo mokyklos valy
toja A. Bandakevičienė iš Kai
šiadorių rajono Medinių Strėvi
ninkų kaimo. (V. L.)

KALĖJIMAI LIETUVOJE*
Vakarų Vokietijoje rusų emi

grantų žurnalas “Posev” patei
kia įvairių žinių apie Lietuvą. 
Viename iš paskutiniųjų šio žur 
nalo numerių rašoma, kad Lie
tuvoje veikia vienuolika priver
čiamųjų darbų lagerių ir.septy-^ 
ni ^kalėjimai. Ypač gerai žinomas 
Pravieniškės lageris, kuriame 
kaliniai < gamina baldus. Dalis 
§o lagerio esanti Vilniuje, ne- 
t£>li nuo Aušros Vartų, buvusia
me vienuolyne. “Posey” žurna- 
fe yra taip pat archyvinės me
džiagos skyrius. Jame yra taip 
pat dažnai rašoma apie įvykius 
Lietuvoje. Tvirtinama, kad gin
kluoti pasipriešinimai prieš ru
sus Lietuvoje dar ilgai vykę pu 
partizaninio karo pabaigos —- 
įjd 1962 metų. 1962 metais visa 
žvėjų -laivų flotilė Klaipėdoje 
protestavusi prieš Chruščiovo 
potvarkį sumažinti žvejam mo
kamą atlyginimą.- Žvejai visą 
sugautą žuvį išvertę ant Jūros 
kranto. Pratęstą gynęs lietuvis 
kapitonas Antanas Zurinskas 
fcuvęs sušaudytas. ■ 1963 metais 
Vasario mėnesį, Vilniaus “Spa- 
|o” kino teatre demonstruojant 
Simą tipie Nikitą Chruščiovą, 
vilniečiai sudeginę gausybę re
klaminių plakatų- LRTV
< > ŠEŠTADIENIO TALKA

. Balandžio 18 d. visoje Sąjun
goje žmonės dirbo “šeštadienio 
talkoje”. 154 milijonai žmonių 
dirbo veltui, nes tai buvo V. Le
nino gimimo 111-tosios metinės. 
.Vien pramonės įmonės per tą 
dieną pagamino valstybei gami
nių už 880 milijonų rublių.

Veltui turėjo dirbti ir Lietu
vos gyventojai.

STUMBRAI IŠVYKSTA 
IŠ LIETUVOS

ir

i

JURG MEISTER

usomos Lietuvos karo laivas^- “Antanas Smetona

Stumbrų istorija sudėtinga 
pamokanti. Kaip biologinė rū
šis, j e buvo išgelbėti nuo visiš
ki išnykimo tik didžiulių tarp-. 
tautinių pastangų dėka. Po Pir j 
mojo pasaulinio karo vos pus-’ 
šimtis tų laukinių dykaragių4 
buvo išlikę kai kuinuose Euro-i 
pos zoologijos soduose. Dabar 
stumbrų yra ir Lietuvoje — 
1981 m. sausio 1 d. jų buvo 25. 
Visi jie kilę iš Belovežo girios ■ 
ir vadinami dar lietuviškaisiais 
stumbrais. Pagrindinė šių stum
brų veisimo vieta ir liko Belo
vežo giria; nuo 1952 m. pradėta: 
juos tenai leisti į laisvę. Lietu-- 
voje stumrų veisimos! židinys] 
buvo įsteigtas Pašilių miške, 
tarp Ramygalos ir Krekenavos, 
Naujamiesčio medžioklės ūkio’ 
plotuose. 1969 — 72 m. iš Rusi- Į 
jos buvo atgabenti 10 stumbrų; 
(2 buliai ir 8 stumbrės) ir apgy- j 
vendinti dviejuose bendro 47 ha j z g ir Koeln ir v.sos edes nai- 

! kmtojų, torpedinių laivų ir pa-

LIETUVOS LAIVYNAS
(Tęsinys;

6 valandos prieš tos su-Jau 
tarties pasirašymą vokiečių šar
vuotis “Deutschland” su Hitle
riu ir jo palydovais išplaukė iš 

J Svinemiundės, lydimas šarvuo- 
; čių “Admiral Graf Spee” ir “Ad 

mirai Scheer”, kreiserių “Leip-X

ploto aptvaruose. Pirmieji čia 
gimę 5 jaunikliai 1973 m. buvo 
paleisti į laisvę Pašilių mirškan. 
Kitais metais dar 7 jaunikliai 
buvo išleisti Širvintų rajone. 
Toji banda neatvedė prieauglio, ! 
dėl įvairių priežasčių labai sus-i 
kurdo ir dabar iš jos beliko 2 
stumbrės. Geriau sekėsi stum
brams Pašilių miške. Ten lais
vųjų banda kasmet susilaukia 
prieauglio ir jau 1976 m. padi
dėjo iki 13 vienetų. Tapo paste
bima stumbrų žala žemės ūkio j 

! pasėliams. Laisvųjų bandoje? 
dauguma bulių. Vyriausias bu-į

i

dedamųjų laivų ir kovo 23 die
ną įplaukė į Klaipėdą. Tą pat 
dieną apie 11-valandą, entuzias
tiškai vokiškai kalbančių gyven 
tojų sutikta, į Klaipėdos kraštą 
įėjo vokiečių kariuomenė iš 
Tilžės, ir būtent, viena žvalgo- 

1 o
moji rinktinė, vienas pėstinin
kų batalionas, vienas dviratinin
ku batalionas ir viena sunkio ii 
b?feri ia-

La-

daryti jiems palankią vyriausy- dviem jūrų karųiinkam, Kuizi
nui ir Nakui, pasisekė pabėgti 
6 metrų ilgumo būriniu laiveliu 
“Nijole’Į ir pasiekti Klaipėdą. 
Nakas vėliau sugrįžo Lietuvon, 
kur buvo suimtas ir deportuo
tas Sibiran, kut ir žuvo. 1911 
metais birželio mėnesio bėgy
je žuvo Lietuvoje dar vienas 
Lietuvos juru karininkas, leite
nantas' Lapas, kovoje už tiltą 
Kaune. Kapitonas Labanauskas 
ir Kuizinas iš karto buvo vo
kiečių internuoti, po to nuteisti 
priverčiamiems darbams Vokie
tijoje. Tačiau, galų bale, jiems 
pasisekė 1941 metais, per Bra-

bę ir įsileisti į Lietuvą neribo
tą kiekį sovietų kariuomenės. 
Prezidentas Smetona norėjo prie 
sintis ginklu, bet didesnė dalis 
jo vyriausybės narių balsavo 
prieš, kad išvengtų “bereikalin
go” kraujo praliejimo.' (Pirmo
ji Lietuvos sovietų okupacija 
1940-1941 kaštavo kraštui 35.374 
deportuotų, ar nužudytų žmo
nių, išsilaisvinimas iš sovietų

{ vergijos su Vokietijos pagalba 
Į —mažiausiai, dar 4,000 gyvybių, 
vokiečių okupacija pasižymėjo
180,060 Letuvos žydų išžudy
mu, tuo metu kai dar apie 5,000
lietuvių žuvo vokiečių kariuo-* ziliją, atvykti į J.A.V.'Lietuvos 
menės dalyse ir ne mažiau kaip 

: 15,000 vokiečių koncentracijos
pakrančių apsaugos šeši laivai 
ir vienintelis Lietuvos karo lai
vas paskendo tarp 1941 ir 1945 
su sovietų vėliava, kaip atrodo 
dar dalinai ir su lietuvišku eki
pažu (žinia, kad “Pirmūnas”, 
kaip sovietų minų ieškojimo lai
vas T-51, 1941 metais rugpjū
čio 8 dieną buvo torpeduotas 
vokiečių torpedinio laivo S-58, 
kuris stovėjo pietiniame Moon 
įlankos įplaukime, iki šiol nėra 
patvirtinta).

Iš to, apie tuzino, Lietuvos 
prekybinių laivų, tik vienam 
pasisekė išvengti inkorporavimo 

4 Vokietijos ar Sovietų Sąjun
gos laivyną. Po karo Klaipėdos 
kraštas vėl buvo prijunktas prie 
•Lietuvos' po to, kai visi vokie
čiai buvo iš krašto rusų ištręm- 

:ti. Tačiau tuo metu Lietuva 
jau prarado, savo nepriklauso
mybę ir nuo T945 metų sudaro 
tik ; Sovietų Sąjungos formalią 
respubliką.,

(Bus daugiau) ‘ \

atgavo iš rusu Vilnių ir Vilniaus 
kraštą, kuris nuo 1920 metų bu- stovyklose ir WIrbdajni vokie- 
vo lenkų okupuotas, tačiau, de
rybų metu Maskvoje turėjo su
tikti ir leisti rusams įsirengti 
L etuvos ■ teritorijoje tam' tikrą?
ska'čių bazių, kuriose jie patai- 
pino savo kariuomenę ir aviaci-l 
ją. Tuo būdu atsirado pagrindas ? 
visiškai okpuoti Lietuvą, tuo la- į 
biau,j kad Vokietiją rugsėjo 23 
dieną perdavė anksčiau paskelb
tą vokiečių interesų zoną — Lie 
tuvą Sovietų Sąjungai.

Smarkios žiemos audros 1939/ 
1940 metais sunešė į Šventosios 
uostą tiek daug smėlio, kad pa
darė visiškai negalima bet kokį 
pabėgimą iš uosto į Švediją, ar
ba Vokietiją. Tiesa; 1940 metais 
pavasarį įplaukimas į uostą bėl 
buvo pagilintas, bet uostas visą 
laiką buvo stropiai* saugomas iš 
jūros pusės Sovietų laivyno. 
Gegužės mėnesio pabaigoje prie 
uosto priartėjo du- sovietų nai
kintojai, nerodydami savo vė

liavos, ir tuo pažeidė Lietuvos 
teritorialiniųs vandenis. Pakran
čių apsaugos laivas “Prezidentas 
Smetona” tuojau išplaukė į jū
rą ir paraginę...rusus parodyti

čių aviacijos fabrikuose, kai šie 
buvo sąjungininkų bombarduo- 

‘ jami. Tarnaudami sovietų ka- 
: riuomenėje žuvo, iki 1945 m., 
dar 10,000 lietuvių kareivių ir

• 2,000 partizanų. Paskui rusai de
portavo, po 1945 metų, 350,000 
žmonių į Sovietų Sąjungą ir 
apie 30,000 žuvo beviltiškoje 
partizanų’ kovoję prieš rusus. 
Bendrai, Lietuvos nuostoliai per 
ir po Antrojo Pasaulinio karo su 

•darė apie 750,000 žmonių,.iš ku
rių 52,000 gudų ir 64,000 lietu- 

‘vių, 1941-1945 metais, galėjo pa
bėgti į Vakarus, • tuo metu kai 
visi mirė, buvo nužudyti, arba 

Į deportuoti. Lietuva nustojo ne 
! mažiau 28% visų savo gyvento
jų-)

Birželio 15 dieną Lietuva bu- 
?vo galutinai sovietų karinome- 
nėl okupuota, e

Prie Šventosios uosto birželio 
15 dieną pasirodė du sovietų nai
kintojai ir vienas povandeninis 

; laivas, kurie užblokavo išėjimą 
iš uosto, tuo metu kai iš sausu- 

. mos pusės uostas ’ jau buvo .so- 
; vietų kariuomenės užblokuotas, 

savo vėliavą,, ką tie svyruodami p0 to, kai prezidentui Smetonai 
> pasisekė pasitraukti j Vokietiją^ 

komunistinis elementas “Prezi
dento Smetonos” laive nuspren
dė pakeisti laivo vardą į. “Pir
mūnas”. Karininkams nebuvo

zoną, visi formalumai prekių 
išvežimui ir įvežimui, jų ap- 
muitinimui, buvo atliekami Lie
tuvos muitininkų, be vokiečių 
muito. Transportas buvo atlie
kamas už tam tikrą mokestį, pa
gal Lietuvos geležinkelių teisę, 
pagal lietuviškus tarifus ir lie
tuvių personalo. Bet, už tai, Lie
tuva turėjo perduoti Vokietijai 
ledų laužytoją “Perkūną” ir že
mės sėmimo loivą “Jūrą”, ir vi
sus uosto * patobulinimus, ku
riuos Lietuva atliko nuo 1923 
metų.

'LIETUVOS LAIVYNO 
. ŽLUGIMAS

Nuo 1939 metų kapitonas
banąuskas buvo ne tik “Prezi
dento Smetonos” vadas, bet ir 
viso laivyno vadas, taip pat ir 
uosto kapitonas Šventosios uos
te. Kadangi jo vėliavos laivas, 
dėl Šventosios uoste seklųmo, 
negalėjo į uostą įplaukti, tai be- 

. veik ištisus 4 mėnesius turėjo 
stovėti jūroje už uosto ribų, ar
ba plaukioti jūroje, arba, taupy 
damas kurą, įplaukdavo į Lat
vijos uostą, Liepoją ar Rygą, kur 
laivas, tarp kitko, visuomet bū
davo labai mandagiai sutinka
mas. Latvijos žemės sėmimo lai
vų pagalba pasisekė pagilinti 
Šventosios uosta “tiek, kad ma
žesnieji prekybos laivai ir “Pre
zidentas . Smetona” 1939 metų 
birželio mėnesio gale jau galė
jo įplaukti. *

Tuo tarpu, .1939 metais rugsė
jo 1 dieną prasidėjo vokiečių — 
lenkų karas, vėliau, rugsėjo 17 
dieną, prasidėjo Sdviėtų puoli
mas Lenkijai į nugarą. Lituva

Vienintelis Lietuvos karo lai
vas Prezidentas Smetona”, pa
krančių apsaugos šeši laivai ir 
Lietuvos prekybiniai laivai, ku
rie stovėjo uoste, išplaukė iš 
uosto valandą prieš vokiečių.ka 
ro laivyno įplaukimą į uostą. 
Mažieji pakrančių apsaugos lai
vai nuplaukė į Šventosios uostą, 
prekybiniai laivai įplaukė į Lat
vijos uostus, o “Prezidentas Sme 
tona”, kuris negalėj o'įplaukti į 
šventosios uostą; sustojo jūroje 
prieš uostą.

Pagal specialų uosto susitari
mą. Vokietija Lietuvai visiems 
laikams pripažino Klaipėdos uos 
te tam tikrą laisvos prekybos

ENERGY 
WISE

1940 metų, birželio 19 dieną 
kapitonui Labanauskui ir dar

.apsauga tuo Ineta" buvo vado
vaujama 'kapitono: Tomašausko.

Po Prancūzijos nūgalėjimo So-

buvo choro vedėju. Choras tada 
apkeliavo vakarų Europą ir da
vė 120 koncertų.

(Iš Eur. Lietuvio)

padarė^ bet tuč tuojau vėliavas 
* vėl -nuleido. Lietuvos pakrančių

vietų Sąjunga žengė sekantį žin-i pasitikima ir jie buvo stropiai' 
gsnį. Gegužės pabaigoje Sovie-

404 puslapių. Kaina S8. Persiuntimas 51.

1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608
3 — Naujiena*, Chicago, 8, DI. Friday, May 29. 1»*1

i liūs (Girinis I, gimęs 1971 m.) < 
pradėjo vaikyti jpaunesnius ir] 
tie, vienas po kito paliko bandą j 
ir nūsibastž. 1977 m., labai karš-j 
ta vasara, vienas net paskendo 
Rekyvos ežero klampynėse. 
Kebli padėtis buvo susidariusi ir 
stumbryno ’ aptvaruose kur lai
koma veislinė banda. Bręstan
čius jauniklius reikia atskirti, ta 
čiau nebuvo kur juos dėti šeši 
Lietuvoje gimę stumbrai 1980 
m. išvežti i Ukrainą. (M. ir G.)

i

LIETUVIAI DONO 
KAZOKŲ CHORE

New Yorke Dono kazokų 
(ukrainiečių) choras pradėjo sa
vo 54-tų jų metų sezoną, ir ta 
proga nurodoma, kad chore kaip 
solistas iki savo mirties (1959) 
dainavo Kostas Jurkevičius, o 
dabar dainuoja bosas tąsys Cit- 
varas.

Tas choras yra koncertavęs 
nepriklausomoje Lietuvoje.

Praeita sezoną St. Citvaras

MARIJA NOREIKIENĖ

2608 West 69th St., Chicago, Ill. 60629 ♦ Tel. 925-2787 
Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.

MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ

SIUNTINIAI I LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
2501 W. 69th St, Chicago, Ill. 60629 * Tel. 925-2737

JAY DRUGS VAISTINE
2759 W. 71st St, Chicago, HL

4 JTGT'KSTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI * KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo
9 vaL ryto iki 10 vaL vakaro.

sekami. Po kokių 10 dienų šeši 
tų Sąjunga apkaltino Lietuvą J pakrančių, apsaugos laivai buvo 
“provokacija”, būtent, sovietų | perduoti OGPŲ/NKVD sovietų 
kareivio pagrobimu ir birželioJ 
14 dieną įteikė Lietuvos užsie
nių reikalų ministeriui Maskvo
je, ultimatumą, j^riame buvo 
reikalaujama išduoti jiems vi-

pakrančių^ apsaugai, o “Pirmū
nas” vardu “Otličnik” (kas reiš
kia geriausias) buvo perimtas 
sovietų laivyno. Atrodo, kad ka
rui prasidėjus laivas ir dar kar- 

daus reikalų-mixftsteri ir saugu- tą buvo perkrikštytas ir gavo 
mo departamento ^direktorių, su vardą “Korall”.

•* e LITERATCRA^ lietuvių literatūroj meno; ir mokslo 
1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesensta, Vinco 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Jcmiko, V. Štankog, 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V< 

į Meilaus straipsniai bei studij’os, iliustruotos nuotraukomis Ir 
M. K. Čiurlionio, M. šileikio, V. Kašubos, A. Rūkštelės ir A. Varno 
kūrybos poveikslais. 365 pusi, knyga kainuoja tik 53.

W DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojos Ir tau
tinių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainų 
šventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais ducnnenimii 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja $2.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūko aprašy
tas Juozo Adomaičio —Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausai 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga 
parduodama tik už 52.

s LIETUVIšK ASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamašausko 
įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės Ir 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
lietuviui. Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
vitavardžių pavadinimai ir jų vertiniai J vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 pusi, knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina ?8.

• KĄ LAUMES LEME, rašytojos Petronėlės Orintaitės atsi
minimai ir mintys apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje ir pir
maisiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapius, 
bet kainuoja tik $3.

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupras
tas ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik ne 
Jurgio Jašinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir poe- 
riją. Dabar būtų j j galima pavadinti kovotoju už žmogaus teises. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja $6.

• SATYRINES NOVELES, M. Zoečenko kūryba, J. Valaičio 
vertimas. 200 pd. knygoje yra 40 sąmojingų novelių. Kaina

Knygos gaunamos Naujienose, 1730 So. Halsted St., Chicago, 
DC 00608. Užsakant paštu, pridėti do!er| persiuntimo išlaidoms.



TH1 LITHUANIA* DAILY NIWS
Published Duxy Except Sunday by The Lithuanian Newi Pub. Co., Ine.

1739 So. Hilsted Street, Chkefo, M. 60601. Telephone 421-6100

SECOND-CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, ILLINOIS

A$ of January 1, 1980 
Subscription Hatee:

Chicago $45.00 per year $24-00 pei 
ix months, $12 00 per 3 months. Id 
>ther USA localities $40.00 per year 
*22.00 per six months. $12.00 per 
hree months. Canada $45.00 per year: 
*ther countries $48.00 per year.

pusei metų ___________ __
trims menesi a .
zienam menesiuj ..

Kanadoje:

$22.00
$15.00
$ 4UX)

metams $45.00 
pusei metų$24.00 
nenam mėnesiui __  __  $ 5.(M

15 cents per copy

*«k> irusio pirmos dieno* 
Dienraščio kainos:

mcttguje ir priemiesčiuose:
metams  $45.00
pusei metų____  $24.00
rims mėnesiams  $12.00
/lenam menesiui  $5.00

Jzsiemuoae
metams  $48.00
pusei metų  $26.00

Naujienos eina xasdien, liakurani 
sexmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St, Chicago, 
IL 60608 Telef 421-6100,

Pinigus reikia dųatl pašto Moneynose JAV vietose:
metams --------------—____ &GM I < Jrderiu kartu au ntrtkywu.

NAUJIENŲ rastinė atdara kasdien, išskyrus sekmadieniui, 
ho 9 vai. ryto iki 5 vai popiet šeštadieniais — iki 12 v<L

įspūdžiai iš Amerikos Lietuvių Tautinės i vLV SS TAJS 
bendradarbiaus .su visomis or
ganizacijomis dėl lietuvybės irSąjungos septyniolikto seimo

gustinas Kuolas savo žvilgsny- Lietuvos la:svinimo, rems tau- 
je į mūsų problemas' pabrėžė sPau^4, ypač Dirvą ir Nau-

Kan. Vaclovo Zakarausko 50 metu V 
kunigystės sukaktis

Amžiaus sukaktis — žmogaus laimė, bet ne jo nuo
pelnas. Kas kita yra jo veiklos, pašaukimo ar profesijos1 
sukaktis. Tai proga pažvelgti ir kaitų pasidžiaugti kas 
pasiekta ne tik sau, bet ir kitiems — savai organizacijai, 
savai tautai ir net visai žmonijai. Kanauninko Vaclovo 
Zakarausko kunigystės 50 metų sukaktis — didelė su
kaktis. Jai atžymėti yra susidaręs visuomenės organiza
cijų komitetas. Čia noriu keliais žodžiais apie tai pasi
dalyti su skaitytoju.

Vos 24 metų jaunuolis, 1931 m. gegužės 29 d. Įšven
tint'^ kunigu, Vaclovas Zakarauskas tuojau paskiriamas 
Kauno bazilikos vikaru, kur netruko pagarsėti ne tik 
savo gražiu balsu, bet ir išmąstytais, turiningais pamoks
lais. Valstybės radifonui pradėjus transliuoti sekmadie
nių pamaldas, kun. Zakarauskas per 13-ką metų visai 
Lietuvai sakė pamokslus per radiją. Vis surasdamas laiko 
nuo 1933 m. iki pirmosios bolševikinės okupacijos jis kar
tu buvo abiejų “Aušros” gimnazijų Kaune kapelionas — 
tikybos mokytojas ir auklėtojas.

Augsburgo stovykloje, Vokietijoje, kun. Zakarauskas 
ir vėl ne tik pamokslininkas, bet ir kapelionas lietuvių 
gimnazijoje ir technikos mokykloje. Arkivyskupas Juo
zas Skvireckas, Įvertindamas kun. Zakarausko veiklą 
Lietuvoje ir tremtyje, 1948 metais pakėlė ji garbės ka
nauninku.

Atvykęs 1950 m. Į JAV kan; Zakarauskas “Įšalo” di
džiausioje šio krašto lietuviškoje Marijos Gimimo para
pijoje, Marquette Parke, Čikagoje, čia jis pergyveno bene 
tris klebonus ir sulaukė- savo garbingosios, retam kuni
gui skirtos 50 metų kunigystės sukakties. Taigi, Mar
quette Parko lietuviams jis atidavė virš 30 metų savo 
kunigystės, juos krikštydamas, mokydamas, tuokdamas, 
laidodamas ir už juos melsdamasis. Turbūt, neapsiriksiu 
pasakęs, kad kan. Zakarauskas per tą laiką buvo ir pa
grindinis parapijos budintis kunigas. Nuo pat 1950 m. iki 
1965 metų jis buvo parapijoj veikiančios lituanistinės i 
mokyklos vedėjas.

Tačiau, kan. Zakarauskas niekad netilpo parapijoj, 
nes nuo pat jaunystės jis buvo visuomenininkas. Jau Lie
tuvoje jis l}uvo ateitininkas, veikė su pavasarininkais, 
buvo “Lux” leidyklos narys ir veikė kitose katalikiškose 
organizacijose, šiame krašte jis buvo pirmosios LB tary
bos naiys, krikščionių demokratų sąjungos Centro Val
dyboje, yra Lietuvos Vyčių Dvasios vadas, Reg. L. B-nės 
Prezidiumo vicepirmininkas, Čiurlionio Galerijos, Ine., di
rektorius ir kitų organizacijų naiys.

Jau kunigų seminarijoje pasižymėjęs logišku galvo
jimu ir aiškiu savo minčių dėstymu, kan. Zakarauskas 
yra nepamainomas spaudos žmogus. Lietuvoje jis '-išleido 
religinių brošiūrų: “Pasninkas” — 1932 m., “Motina So
pulingoji” — 1934 m., “Auklėjimas” — 1938 m. Perio
dikoje kan. Zakarauskas bendradarbiavo Ryte, Tiesos 
Kelyje, Žiburiuose, Drauge, Lux Christi, Tėvynės Sarge 
ir kitur. Kuri laiką redagavo Žiburius, Muzikos Žinias, 
buvo Tėvynės Sargo redakcijoj. Draugui pasukus dabar
tiniais jo keliais, prel. Krupavičiaus paragintas, visuo
meniniais reikalais jis rašo Naujienose, dažniausiai Svi- 
lonio vardu. Būdinga, kad jo rašiniai yra tiek taiklūs ir 
išmąstyti, kad Svilonio “pasvilinti” oponentai neturi ką 
atsakyti. Savo jausmus jie neretai bando reikšti anoni
mais ar kitokiais “už akių atsakymais”.

Gaila, kad atsiranda asmenų, pametusių lietuviams 
Įgimtą kuklumą ir net dėl kanauninko pamokslų ima 
reikšti savo “išminti”. Buvau ir aš liudininkas, kai mo
kyklos neragavusi, bet turto Įsigijusi moterėlė pačiam 
klebonui kritikavo kanauninką. Esą, ir ji Įsirašytų Į pa
rapiją, jei kanauninkas nesikištų Į “politiką”. Dėl tokių 
“kritikų” kan. Zakarauskas nesijaudina. ’‘Nei Dievo, nei 
savo tėvynės neišdaviau ir neišduosiu. Jei pavergėjas 
pats ar parsidavėlių rankomis žudo mano tautą, aš tylėti 
negaliu. Atleisk, Viešpatie, tiems, kurie mano pastangų 
nesupranta”, sako kanauninkas. Tokios “politikos” veda
mas, kiekvienos skaudžios sukakties proga kan. Zaka
rauskas savo rašiniuose ir pamoksluose primena tautai 
padarytas ar tebedaromas skriaudas. Ne veltui apie 40 
jo pamokslų radijo bangomis buvo perduota Į paverg
tąją Lietuvą. Jo pamokslų archyvas užpildo visą knygų

Amerikos Lietuvių Tautinės 
Sąjungos 17-tas Seimas (Seimai 
įvyksta kartą į du metus) ge 
gūžės mėn. 23-21 dienomis Hyatt 
Regency viešbutyje Dearbome, 
Michigane sutraukė 70 atstovų 
iš 2 3 Sąjungos 20 skyrių, tu
rinčių daugiau 600 narių. Sąjun
ga nemažėja nariais, bet daugė
ja, prieš 3 savaites įsteigdama 
naują skyrių Floridoje. Seimui 
shnndž ai ir sumaniai pirmi
ninkavo Jonas Jurkūnas, buvęs 
Sąjungos pirmininkas ir dabar 
vadovaująs VLIKo tarybos po
litinei komisijai.

Antanas Mažeika, ALTS pir
mininkas, padarė detalų prane
šimą apie CV veiklą, o finansi
nę atska'tomybę davė Bronius 
Dūda, šios valdybos daug dirb
ta palaikyti glaudžius ryšius su 
mus, plėsti veiklą. Tačiau šios 
skyriais, išlyginti nesklandu- 
valdybos didžiausias nuveiktas 
darbas yra dokumentinio filmo 
apie prezidentą Antaną Smeto
ną išleidimas. Tas garsinis fil
mas kaip tik ir turėjo premje
rą suvažiavime. Filmas praside- i 
da Lietuvoje ir tęsiasi iki Sme
tonos tragiškos mirfes Cleve- 
lande 1944 metais. Vienintelis 
Pabaltijo valstybių prezidentas 
anksti supratęs jog ateina ru
sų okupacija, Antanas Smeto
na sujungė mūsų tautas su 
Vakarų pozicijomis ir daug pri
sidėjo prie tų pavergtų valsty
bių diplomatų pripažinimo, kai 
jis - veikė egzilyje Amerikoje. 
Todėl pasigesta daugiau ištrau
kų iš jo kalbų, kurios buvo už
rašytos Amerikoje. Tačiau, anot 
Antano Mažeikos, tai nėra pas
kutinė filmo versija ir ji bus 
taisoma ir papildoma. Filmas 
Sąjungai kainavo 700 dol. Šis 
filmas turėtų būti pamatytas 
visų lietuviu.

Kanadietis Tautininkas Au-

įog dirbtinai nereikia nieko ma
rinti ar kę sti, bet teisti plėto
tis įvairioms tautinėms apraiš
koms, kurios turi savo užnuga- j 
rį ir savo paskirtį. Šis platus; 
humanistinis žvilgsnis buvo lyg 
tai atsakymas kun. Šarauskui, 
kur s Toronto mieste pareiškė 
jog re kia viską keisti lietuviš- 
ko’e veikloje. Suvažiavimas pri
ėmė paskaitą šiltai ir suprantan
čiai.

Eugenijus Bartkus padarė 
pranešimą apie Tautinį Sąjūdį, 
kuris apima tautininkus per vi- 
«a pasauli ?r kuris siunčia savo 
atstovus į VLIKa. VLIKas ne
beturi ryšių su Pasaulio Lietu
vių Bendruomene..Tačiau VLI- 
Ko veikla yra ypač pogyvėjusi- 

Teodoras BEnstrubas papasa
kojo apie ALTos darbus. Ma
drido konferencijoje JAV iškė
lė Baltijos pavergimo klausi
mą. prie ko prisidėjo ir mums* 
palankios JAV kongreso rezo
liucijos. Baltijos valstybių de
pozitai sujungti jog iš nuošim
čiu mūsų diplomatinės tarnybos 
išsilaikys ateityje.

Emilija Čekienė painforma
vo apie Nepriklausomybės Fon
do veiklą. Jau išleista — Lithua-’ 
nia 7oo Years-5ta laida, kas pa
daro šį veikalą pačiu populia
riausiu leidiniu apie lietuvius 
anglų kalba. Tariamasi su dr.' 
Albertu Geručiu dėl Lietuvos 
diplomatijos istorijos parengimo.

Išrinkta nauja Sąjungos val
dyba iš pirmininko Vaclovo 
Mažeikos ir narių: M. Šimkaus, 
M. Valiukėno, Onos Doi'aškęyU 
čienės, Oskaro Kremerio. Visi 
iš Chikagos. Į garbės narius pa
kelti Ona Biežienė ir Jurgis 
Kiaunė. Vaclovas Mažeika savo 
žodyje pasakė jog sekanti val
dyba atstovaus tautinę idėją.

lentyną ir lietuviui istorikui kada nors bus svarbus šal
tinis pažinti šio laikotarpio tautos problemas. Iš savo 
pusės, kanauninko “kritikams” norėčiau priminti pokalbi 
po matyto filmo apie Šv. Petrą ir Povilą. “Jei Šv. Petras 
nebūtų keliavęs Į Romą, nebūtų miręs tokia žiauria mir
timi”. Jam buvo atsakyta: “Bet jis dabar nebūtų šv. Pet
ras ir pirmasis Kristaus vietininkas”. Taip ir su kanau
ninku, — jeigu jis paklausytų savo “kritikų”, o ne savo 
sąžinės — jis nebebūtų kan- Zakarauskas.

Gegužės 31 d., švęsdami kanauninko "50 m. kunigys
tės sukakti, palinkėsime jam, kaip tauriam ir neeiliniam 
lietuviui ir garbingam kunigui, ilgiausių metų, kad jis 
ir toliau galėtų atlikti Aukščiausiojo jam skirtą uždavinį 
— būti religinės ir tautinės sąžinės balsu. Duok, Dieve, 
daugiau mums tokių kunigų!

jąją Viltį.
Priimtos 9 rezoliucijos, kurios 

daugiau ar maž.au atkartojo
( Vaclovo Mažeikos žodį.

Seimo banketo vokalinę pro
gramą atlikai solistė Liucija Ma
žeikienė, akompanuojant Vidui 
Xeverauskui. šokiams grojo 
Neo-Litliuania orkestras.

Seimą sveikino bendrinės ir 
paskiros lietuviškos organizaci
jos. Suvažiavime visą laiką da
lyvavo Sąjungos narys ir Re
gistruotos Lietuvių Bendruome
nės pirmininkas dr. Vytautas 
Dargis, kuris seimą gražiai ir 
turiningai pasveikino. Gi Pasau
lio Lietuvių Bendruomenės pir
mininkas Vytautas Kamanlas 
pranešė, kad jis suvažiavime ne
dalyvaus, nors JAV LB pirmi
ninkas, detroitietis Vytautas 
Katkus bandė tą nemalonų Ka- 
manto lepsusą atsverti savo ilgu 
dalyvavimu posėdžiuose ir savo 
linkėjimais seimui. Kaip kad Jo
nas Jurkūnas išsireiškė posė
džiuose, frontininkai ir bendruo- 
meninin-kai keičia savo liniją — 
Vytautas V aitekūnas Aiduose 
pripažįsta ALTai ir VLIKui mo
kėjimą išnaudoti Helsinkio su
sitarimus Lietuvos naudai, o Vy
tautas Vardys ten pat pasisako 
prieš tokį bendradarbiavimą su 
Lietuva, kas pažeistu Lietuvos 
laisvės kovą. Atrodo, kad pro
spektai ALTai ir VLIKui susi
tarti su LB gerėja, kai LB pra
deda keisti savo pažiūras arčiau, 
prie ALTos ir VLIKo. i

Suvažiavimo metu Įvyko ir 
Amerikos Lietuvių Spaudos ir - 
Radijo Draugijos Viltis narių 
susirinkimas, kur pirmininku 
perrinktas dr. Danielius Degė- 
sys. Nors tautinei spaudai Ame
rikoje sąlygos sunkėja dėl nu
tautėjimo ir infliacijos, visdėllo 
praeitais metais Dirva tepadarė 
tik 1,000 dol. nuostolį. Buš ban
doma surasti naujus būdus Dir
vos ekonominei padėčiai su
stiprinti.

Seimui surengti komitetas bu
vo' sudarytas iš detroitiečių tau
tininkų. Jam vadovavo Jonas 
Švoba.

Saulius šinioliūnas

— Sekmadienį Varšuvoj nu
sižudė buvęs lenkų užsienio pre
kybos miništeris Jerzy Olševs- 
kis, o pirmadienį nusižudė sta
tybinės medžiagos ministeris 
Edward Barsecz. Vedamas tyri
nėjimas.

D. Adomaitis PIRKI Iw jAV 1AUPYM. BONU

LIETUVOS RYTŲ IR PIETŲ 
SIENOS

Prof. MYKOLAS BIRŽIŠKA
(Tęsinys)

1920 m. sutarties sienos neatitinka šiems pagrin
diniams Lietuvos pietų ir rytų sienos požymiams: 
1) nesutampa su kalbinėmis ribomis ir. gana toli už 
jų nukeltos, 2) nesutampa ir su religijų riba, kuri 
vietomis eina gana toli anapus 1920 m. sienos, 3) 
toli gražu neapima' visų plotų su lietuviškais vie
tovardžiais, 4) neapima visų plotų, kurių gyven
tojų dauguma pagal savo gyvenimo būdą, pa
pročius, statybą yra lietuvių kilmės, 5) ne
apima visų plotų, kuriuose kūrėsi ir brendo 
istorinė Lietuva, 6) neapima visų plotų, ku
rie isterinėje Lietuvoje priklausė vadina
moms centro žemėms, 7) neapima visų plotų, 
kuriuose net iki 19 amžiaus vidurio lietuviškai 
kalbėta, 8) neapima visų plotų, kurių gyventojai 
natūraliai gravituoja Į Vilnių, 9) toli gražu ne
apima visų plotų, kuriuos mums yra pripažinę 
svetimieji, jų tarpe rusai, 10) neapima visų plotų, 
kurių gyventojų dauguma yra tik “tuteišiai”, 11) 
neanima visų žemių plotų, kurių natūralus ūki
nis centras yra Vilnius, ir 12) neleidžia mums 
ia< ; šeimininkauti visame Nemuno aukštupyje.

Pi-Hmd mi 1920 m. sieną, mes patys labai su
mažiname ve tę visų aukščiau išvardintų argu
mentų. kuriais t retų būti grindžiamos Lietuvos 
j y ji :.y pietų sienos.

LIETUVIŲ ŽEMfiS RYTUOSE
IR PIETUOSE f

Religijų riba, tikriau pasakius — juosta, ku
rioje susiduria iš vienos pusės katalikų persvara, 
iš antros — pravoslavų, rytuose gali vaizduoti 
lietuvių-gudų sieną. Kadangi gudai jau keliais 
šimtmečiais anksčiau buvo priėmę pravoslaviją, 
o lietuviai daug vėliau priėmė katalikybę. Kad 
pravoslavai gudai vėliau būtų perėję Į katalikybę 
— istorija mums neduoda jokių faktų. Atvirkš
čių faktų nemaža yra žinoma. Dažnai kunigaikš
tis, paskirtas valdyti kurią nors gudų provinciją, 
su savo palyda pereidavo Į pravoslaviją. Kad pa
gonys lietuviai priimdavo pravoslavišką krikštą 
taip pat yra žinoma. Net kai kurie didieji Lietu
vos kunigaikščiai rėmė pravoslavus, pvz. Algir
das, DLK Algirdas jiems net bažnyčias statė 
Turint galvoje krikščionybės pastangas plėstis, 
nėra abejonės, kad lietuviams dar tebesant pago
nimis, ypač prieš susikuriant Lietuvos valstybei, 
kai buvo sunkesnis lietuviams organizuotas pasi
priešinimas, pravoslavai bandė juos krikštyti. 
Juk tada ir visi karo žygiai prieš pagonis buvo ve
dami krikščionybės plėtimo šūkiu. Todėl nėra jo
kios abejonės, kad bent tose Lietuvos srityse, ku
rios pateko po slavų junfiu, lietuviai buvo verčia
mi priimti krikščionybę — ir jie ją priimdavo. Tą 
atmetus, negalima būtų paaiškinti kai kurių fak
tų. Pavyzdžiui, grynai pravoslavų srityse tiek ry
tuose už Vilniaus, tiek ir pietuose už Nemuno, 

kurias prieš susikuriant Lietuvos valstybei buvo 
.užėmę slavai, ypač pilna lietuviškų vietovardžių. 
I Jei slavai, užimdami tas sritis, būtų lietuvius Is- 
| žudę, arba deportavę, kaip dažnai yra aiškinama, 
į tai būtų dingę ir visi lietuviški vietos kaimų, upių 
bei ežerų pavadinimai. Jei upių pavadinimus sla
vai galėjo pasisavinti ir be pačių vietos gyvento- 

:jų dalyvavimo (upė, perjuosdama plačias sritis, 
yra prieinama daugumai Įvairių sričių gyvento
jų), tai kaimų ir kitų smulkių vietovių vardų pa
sisavinimui kito kelio nebūta, šių pastarųjų var- 

' dai slavams pateko tik per vietos gyventojus, ku
riuos jie rado užėmę tas vietoves. Tuo būdu tiek 
rytuose, tiek ir pietuose tenka ieškoti lietuvių 
'pravoslavų, bet ne gudų katalikų. Rytų ir pietų 
sričių gyventojai katalikai, kalbą gudiškai, yra ne 
kas kita, kaip nutautę lietuviai.

Trumpai peržvelgus raugijų ribas susidaro
me tokį vaizdą, šiaurės rytuose ji yra gana ryški 
ir beveik sutampa su buvusios Breslaujos apskri
ties (lenkų administracijos padalinimu) rytinė
mis ribomis. Dysnos apskrityje ji yra gana vin
giuota ir apytikriai pravesta eina tos apskrities 
vakarų pakraščiais. Tik pietinėje Dysnos apskri
ties dalyje ji yra vėl gana ryški ir apima visą tą 
dalį iki pat buvusios Sovietų-lenkų sienos. Toliau 
eidama, ji apima visą Vileikos apskrities šiaurinę 
pusę ir jos vakarinius pakraščius. Tik šios apskri
ties šiaurės rytų kraštas yra grynai pravoslaviš
kas. Toliau religijų riba bemaž sutampa su Ašme
nos ir Maladečinos apskričių ribomis. Nuo čia ji I

eina Į šiaurės rytus iki pat buvusios Sovietų-len 
kų sienos ir tąja siena Į pietus iki Rubeževičių 

■ miestelio — taip kad visa Valažino apskritis ir 
• šiaurinė Stolpcų apskrities pusė patenka šiapus 
tos sienos. Nuo čia religijų riba eina Nemunu že- 

^myn iki Volkovisko apskrities ribų ir tos apskri
ties rytinėmis bei pietryčių ribomis iki pat Biel- 
sko apskrities. Nuo čia jinai pasisuka į vakarus 
ir maždaug Narevo aukštupiu nueina beveik iki 
Suražo, kur atsiremia Į lenkų sritis.

Religijų riba rytuose yra gana ryški. Už jos 
beveik nėra žymesnių katalikų plotų. Apie pieti
nę jos dalį to pasakyti negalime. Nors ties Nau- 
! garduku ji yra gana ryški, bet Į pietus nuo Nau- 
! garduko esančioje Baranovičių apskrityje yra pa
lyginti daug katalikų (per 30G). Kai kuriuose 
valsčiuose katalikai sudaro net gyventojų daugu
mą. Pravoslaviškoji Naugarduko apskritis, kaip 
koks kylis, įsikiša Į katalikiškus plotus. To kylio 
antrasis galas ties Nesvyžium ir Stolpcais susi
jungia su Gudijos pravoslaviškąja mase. Kitas ky
lis ateina iš pietų ir iš antros pusės Baranovičių 
apskrities per Slonimą Įsikiša Į šiaurę iki pat Ne- 

jinuno — taip, kad Baranovičiai lieka lyg kokia 
sala. Volkovisko apskrityje religijų riba nėra ryš- 

iki ir todėl, kad joje katalikų ir pravoslavų yra 
j beveik vienodas skaičius. Tik Balstogės apskrityje 
katalikai turi žymią persvarą prieš pravoslavus.

(Bus daugiau)

4 — Naujienos, C'iicago, iii, today, May 21), 1981
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Mikas Šileikis Vysiuos pavasarį
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Lietuviu Žagarės klubo pusmetinis 
nariu susirinkamas įvyks sekmad enį, 
gegužės 31 d., 1 vai. popiet Anelei 
Kojak saleje, 4500 So. i aiman Avė. 
Nariai kviečiami atsilankyti, ims yra 
svarbių reikalų aptarti ir bus proga 
užsimokėti nario duokles, kad neLk- 
tumėt suspenduoti. Po šio susirk.ki
mo prasidės 3 mėn. klubo alostog . 
Reikalui esant, kreipkitės į valdybą 
— pirm- Paul Masilioms, tel. 585-5611. 
Po susirinkimo bus vaišės.

Rožė Didžgalvis, rast.

tu- 
jie

F

AVENTO RASTO TYRINĖTOJAI duoda veltui kietais 
viršeliais įrištą knygą apie šventąjį Raštą. Pirmi atėjusieji 
į Naujienas galės gauti: 1) “Amžių planą”, 374 psl., vardų 
rodyklės, arba 2) “Kasdieninė dangiškoji mana”, 200 psL, 
kasdieniniai pamokymai, arba 3) “Laikas prisiartino”, 358 
puslapių.

Knygas veltui gaus pirmi atėjusieji. Kas norės daugiau 
šios rūšies knygų, tai prašorflą kreiptis į:

ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTOJAI 
5421 So. Mozart Avenue,

» Chicago, IL 60032

DR. PAUL V. DARG1X 
0*nYTOJA> CHIRURGAS

Madlcinoe direktoriui
I. Manbulm Rdw tt

VALANDOS: 3—& darbo dienom!* 
ou *ntn ieit*dieni 8—3 vkl

TEL 233-5893

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRiSTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI

2618 W. 71st St. Tel. 737-5149 

Tikrina akis. Pritaiko akinius 

ir “contact lenses’’.

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija. 

5025 CENTRAL AVĖ. 
St. Petersburg, Fla. 33710 

Tel. (813) 321-4200

Dr. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, rŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGU A 
2656 WEST 63rd STREET 

Valandos: antrad. 1—4 popiet, 
• ketvirtad. 5—7 vaL vak.

Ofiso telefonas: 776-2880, 
Rezidencijos telsL: 448-5545

KARALIUS HUSSEIN NUVY
KO PAS BREŽNEVĄ

f MASKVA, Rusija. — Jordano 
karalius Husejinas, nepajėgęs 
susitarti su Izraelio vvriausvbe, 
nutarė nuvykti j Maskvą ir pa
sitarti su Brežnevu Artimųjų 
Rytų faikos klausimais.

Husejinas, primiršęs, kad So
vietų Sąjungos ginkluojami ir 
maitinami palestinieiėai teroris
tai ruošė perversmą prieš patį 
Husejiną, dabar prašo, kad 
Brežnevas jam padėtų. Brežne
vas sutiko padėti, bet jis reika
lauja, kad būtų sušaukta Arti- 

>. mųjų Rytų konferencija, kurio
je aktyvią rolę vaidintų ir

- vietų Sąjunga.
So-

ka-
Į

i

■ Nekasdieniškos iškabėlės 
bo vieno, Miami (Florida) vieš
bučio kambariuose.

Joje skelbiamas įspėjimas rū
• kantiems: ■
7 “Jei rūkai atsigulęs lovoj, pa- 
! lik mums savo artimiausių gi

miniu sąraša ir adresus. Nuro- 
dyk mums kur turime nuvežti 
tavo lavoną, pasitikrink ar esi 
užsimokėjęs gyvybės apdraudą. 
Painformuok kambario kaimy-

* nūs, kad turi tikslą posikėsinti 
prieš jų gyvybę ir laikyk auto
matinį gesintuvą parankiui

PERKRAUSTYMAI

yra

t
%

SOPHIE BARČUS

e Gliaudės — trumpos mau
dymosi ir sporto kelnaitės. TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

UKSTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYT)

Chicago, Illinois 60629 
Telef. 778-5374

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 60629

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R. ŠERĖNAS. TeL 925-8063

“Lietuvos Aidai”
KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ 

Programos vedėja

Kasdien nuo pirmadienio iki penk 
tadienio 8:30 vai. vakaro- 

Visos laidos iš WCEV stoties, 
banga 1450 AM.

St Petersburg, Fla., 12:30 vai. p.p. 
iš WTIS stoties, 1110 AM banga.

2646 W. 71st Street

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 
Visos programos iš W0PA, 

1490 kit A.M.

Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 4:00-450 
vaL popiet, šeštadieniais ir sekma 
dieniais nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryto

Vedėja — Aldona Daukus 
TeleL: HEmlock 4-2413

| Bet Senato komitetas to pa
ll žangaus mokslo sąvokas ir mo- 
$ įdėmiosios technologijos prakti-

t

TeL XAxdi 7-1311

T et: OLympic 2-1003

Tel: LAfayette 3-3572

v

TeL: Y Arda 7-3401

AM8ULAMSO 
PATARNAVIMAS

R

TURiMI 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALrSE.

ChlcagOd

Lietuvių

Laidotuvių 

Direktorių 

Asociacijos

P. J. RIDIKAS
4d»4 bo. hajUsTED STREET

I
I
*

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS 
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
1102S SOUTHWEST HIGHWAY. Paine HUk, HL 874-441S

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA AVE.

GEORGE F. RUDMINAS
3313 So. LITUANICA AVE. TeL: YArds 7-H38 -1131

BUTKUS - VASAITIS
<446 So. 50th Av«^, Cicero, IIL

Apdraustas perkraustymaa 
iš įvairių atstumų.

ANTANAS VILIMAS
Tol. 376-1882 arba 3755996

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650 
Tel.: 652-5245

IIUJV KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE ŠOKINI

Aikštės automobiliams pastatyti

n UO

1914 metu
Midland Saving* 

nauja taupymo . 
paskolų reikalus visos mn- 
su apylinkės. Dėkojama 
Jums už mums parodyt4 
pasitikėjimą. Mes norėtu
me būti Jums natrdingi h 
ateitvte.

Sąskaitė* apdraustos 
>1ci S40,000

2657 W. 69 STREET 
Chicago. 606/ 

925-7400
50- Avė.

IL
Tel. 598-9400

PATS SKAITYK IR DAR KI 
TUS PARAGINK SKAITYTI 
DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS”

Passbook Savings

A "A* fe NA v ings 

(Minimum 
Uerutcau

naujosios administracijos pažiūros 
Į ŽMONIŲ SVEIKATĄ

Pakaitos dirvožemyje ir mals-1 Ne vieną kartą sekretorius 
to' “pagerinimai” verčia žmones j Block buvo išsitaręs dirvožemio 
susirūpinti sveikata. Naujojo ; našumui pakelti reikalu, bet gi 
Agrikultūros departamento sek-1 dar iki šiol niekas tuo klausimu 
retoriaus-John R. Block pasky-Jnėra pareiškęs noro diskusijoms 
rimas ir jo pareikštos nepalan- iškelti, nė pats sekretorius nėra 
kios mintys Senato Agrikultūros pasisakęs kaip būtų galima tą 
komitetui jo pareigoms patvir- našumą įvykdyti ir palaikyti 
tinimo dieną sukėlė abejonių ’ akivaizdoje mūsų moderniosios 
maistingumo nusimanančioje vi- technologijos didėjančių pabran- 
suomenėje, organinių ūkininkų' gusios energijos išlaidų, nesant 
ir. natūralaus maisto industrijos pastovumo ir vis labiau mažė- 
vadovų tarpe. John R. Blocko. jant dirvožemio našumui.
patvirtinimas Agrikultūros sek-j Apklausinėjimams einant prie 
retoriumi įvyko 1981 m. rausio galo, natūralaus maisto industri- 
6 d., tuo laiku, kada jau buvo' jos atstovui buvo leista paklaus- 
aišku, kad Amerikos žemės ūkis ti sekretoriaus Blocko, kokia 

1 stovi prieš vis labiau didėjančią Į parama yra numatoma teikti 
krizę. i organiniams ūkiams “akivaizdo-

i je potencialiosios naudos agri- 
Tik keletas mėnesių prieš sek- ku]tQrai čia if-uisienyjs”. Kaip 

retonaus paskyrimą. Agrikultū-, tatai yra pasakvta Agrikultūros 
ros departamento instruktorių Į departamento. raporte) jis atsa. 
organiniams ūkiam vesti buvo - 
’spėjimas, kad yra didėjantis vi-J 
. uomenės susirūpinimas vyks- j 
ianciomis pakaitomis dirvože-1 
myje7 organinių medžiagų ir* 
maistingumo stoka augaluose, 1 
pavojus žmonių ir gyvulių svei-j 
kotai 
dirbtinų trąšų, priedų gyvu
liams į pašarą ir, pagaliau, di
deliu mažėjimu šeimos ūkių. 
Bet gi, nežiūrint ir to, Senato 
komitete, sekretoriaus patvirti- 

. iilmo eigoje, nė sekretorius J.
Sleek, nė senatoriai — niekas 
įerado reikalo prisiminti ūki
ni nkvstės sistemai keisti reikalą, 
niekas nepareiškė noTo plates- 
niems informacijos ryšiams už
vesti tarpe organinių ūkininkų ir į 
Agrikultūros departamento.

kė: “Aš nesu įtikintas kaip ga
lėtų toks ūkis ir pasilaikyti su 
mūsų moderniąją tecrnologija, 

I bet kaip viskas, taip ir jis yra 
į verta> pakaitos”.

Ar sekretoriui yra tekę pa-

ką visai ignoravo. O sekretorius 
uitock, paklaustas, kokios jis 
nuomonės yra žmonių maisto 
Kokybės atžvilgiu, atsakė: 
nesu įsitikinęs, kad valdžia 
retų žmonėms pasakyti, ką 
turi valgyti”.

Sekretorius Block, matyt, 
kreipia dėmesio ir į tuos Agri
kultūros departamento nuosta
tus, nurodančius mokyklinio am
žiaus vaikams mažinti druskos, 
riebalų ir cukraus vartojimą. O 
Mėsos institutas net apkaltino 
Agrikultūros departamentą už 
nc’rą sumažinti mėsos normą 
mokyklų vaikams be reikiamo 
administr? Fyvinio proceso.

Atsižvelgiant į pareikštas min
tis, kai kurios vartotojų grupės 
priėjo išvados, kad Reagano ad-į 
ministracija yra nusistačiusi ne- 
bereniti Agrikultūros departa-. 
mento pastangų vesti maisto ty-. 
rinėjimą, siekiant maisto koky
bę ir saugumą kelti.

“Sekretoriaus Blocko pareikš
tos vėlesnės mintys verčia mus 
rimtai susirūpinti, kaip toli jo 
vadovybė šioje srityje nueis’’, 
pasakė Senato komitetui Ellen 
Haas, Community Nutrition 

' Instituto, vartotojų skyriaus di- 
Į rektorė. “Jis privalo' atstovauti 

r nuo pesticidų? chemikalų, j skaityti Agrikultūros departa- visus maisto gamyboje veikian- 
! mento “Raportą ir Rekomenda- čius dalyvius, ne vien tik didžiau- 
cijas” organkultūros ‘ ūkiams ’ 
vesti, tą pasaulinio masto gar
siųjų moderniosios teclinologijos 
mokslininkų ir žinovų paruoštą 
kūrinį, tenka abejoti. Tai yra 
ilgų mėnesių, vietos sąlygose stu
dijų veikalas ekspertų, veikliai 
dalyvaujant ir organinių ūkių 
judėjimo atstovams. Raportas 
baigiasi nuostatu: “Dauguma tų

Į dirvožemio ir derliaus priežiū- j nss i'eikalas, kad departamentas 
ros būdų, kaip yra organinių 
ūkininkų praktikuojama,

1 geriausi”.

sius ūkininkus”, ji pridėjo.
“Ar tuo sekretorius norėjo 

pasakyti, kad Agrikultūros de
partamentas nejaučia prievolės 
rūpintis ir maisto saugumo rei
kalu? Net mėsos industrija, kaip 
ir gyvuliu augintojai, jau pripa
žino maisto saugumo svarbą. 
Kai 50,000 JAV žmc'nių kasmet 
miršta nuo vėžio ligų, yra būti- 

atkreiptų dėmesį ir į šią sritį”, 
baigė Ellen Haas.

“Ūkininkas savo gyvulių svei
katą įvertina daugiau, negu žmo
nės savo. Jis nepaduos gyvu- 

(Nukelta į šeštą puslapį)

MIDLAND 
SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 
4040 ARCHER AVENUE

CHICAGO. ILL. 60632 • 

PHONE 254-4470

JONAS NENIŠKIS
Brighton Parko apylinkėje, Chicagoje

Mirė 1981 m. gegužės 28 d., sulaukęs 28 metų amžiaus. 
Jimęs Chicago, Illinois.

Paliko nuliūdę: tėvas Stanley, motina Marija, pagal te
ms I rumpikas, du broliai — Kęstutis, jo žmona Deborah, 
r Alan, jo žmona Marianne, senelė Katryna Tnimpikas, gyv. 
Vokietijoje, trys dukterėčios bei kiti giminės, draugai ir 
pažįstami.

Kūnas bus pašarvotas penktadienį 3 vai. popiet Eudeikioi 
koplyčioje, 1330 So. California Ave. |

šeštadienį, gegužės 30 d., 9 va L ryto bus lydimas iš kop- 
yčios i Nekalto Prasirtejimo parapijos bažnyčią, o po gedu
lingų pamaldų bus laidojamas šv. Kazimiero Liet, kapinėse.

Visi a.a. Jono Neniškio giminės, draugai ir pažįstami 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam 
)askutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:

Tėvai, broliai, senelė, giminės.

Laidotuvių direktoriai: Dovydas Gailias ir G;raidas 
Daimid. Tel. 523-0110.

VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

- GORDON FUNERAL HOME -

1729 South Halsted Street, Chicago

Tel 226-1344

Mažeika & Evans
t

Laidotuvių Direktoriai

6845 SOUTH WESTERN AVE 
Tel. 737-8600-01
9837 SOUTH KEDZIE AVE.
Tel. 422-2000

EUDEIKIS
GAIDAS - DA1M1D

ENIAUSLi IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO {STAIGA

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
TeL >27-1741 —1742

4330-34 SO. CALIFORNIA A VENĮ TF
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS?
i

TĖVAS IR SŪNUS
VIARQCETTE FUNERAL HOME

2533 W. 7ist Street
1410 So. 50th Ave., Cicero

lelef. 476-2345

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LITUANICA AVĖ.

i — Naujienos, Chicago, 8, IIL Friday, May 2D, 198!



Chicagos Lietuvių Tarybos padėka
Chicagos Lietuvių Tarybą su

darančių organizacijų atstos ų 
konferencijoje, š. m. balandžio 
26 d. lietuvių Tautiniuose na 
inuose, paminėjau visus svar
besnius darbus, bet kai paruo 
šiau spaudai pranešimą, tai tuo
jau pastebėjau, kad atspausdin
tame pranešime visos eilės da
lykų nepaminėjau.

Daugeliui žmonių dėkojau. Let 
pačių svarbiausių nepaminėjau. 
Pinnon eilėn nepaminėjau J. 
Ankaus vertingo įnašo prie Va
sario 16-osios minėjimo sėkmės 
Ankus, kaip čikagieciai žino, 
yra “Baltic Bakery” savininkas 
Jis ne tik auka prisideda, bet ši 
kartą mums padėjo gražiai pa
baigti visų metų darbą. Papra 
šiau Chicagbs Lietuvių Tarybos 
narę Jūratę Jasūnienę, kad čLT 
vardu užsakytų pas Ankų už
kandą prie kavutės konferenci
jos pabaigai. Jis Chicagos L. Ta

rybai davė įvairų šviežų pyra- 
I gr kepinių, su saldumynais ir 

be jų, pyragaičių, tinkamų prie
I kavos, kepsnių ir kitokių skanu* 
mvnų. Priminiau susirinkusiems 

’ apie vertingą Aukaus dovaną ir 
jam bei jo bendradarbiams dė
kojau.

Dėkoju taip pat ir poniai S. 
Jonutis ir jos vyrui už darbą, 
jrisidėjusį prie konfersncijcs 
sėkmės. Esu dėkinga I\ Kuzie-

P- Šidlauskui, V. Volkcvis- 
<ui, S. Monkui, savo sesei P. Mi- 
uižiutei ir nuolat judančiam bei 
larbu prisidėjusiam J. Bag- 
Ižiui. Be jų pagalbos, nuošir

daus darbo ir aukos nebūčiau 
pajėgusi suorganizuoti tokią 
sėkmingą Chicagos Lietuvių Ta- 
ybos konferenciją. Dėkoju au

kotojams ir dėkoju padėjusioms 
orio visuomeninio darbo. j

Euphrcsine Mikužiūtė j

vilties turiu, matydama, kaip 
mažai mūsų tauta įvertina žmo
nių sveikatą”, rašo Adelle Davis 
savo “Let’s (let Well” kūrinyje. Į

Toliau ji rašo: “JAV žmonės; 
yra užliūliuojami beprasmybe,, 
kad organinis maistas esąs nc-

1 sąmone ir toks maistas, augin- j 
į tas organiniu būdu, nesąs svei
kesnis. Arba kad ir ta nesąmo
nė, kad žemė nėra išnaudota,

I nors naudojama jau per 100 ir 
! net 300 metų. Jie nepasako ir to, i 
( kad pesticidai kenkia žmogaus i 
Į sveikatai, kaip jie nepasako, kad r 
■ pirmieji siesliai Virginijoje kel
davosi į Vakarus kas treji metai.

Šiandien naujosios valdžios di
džiausiu rūpesčiu yra biudžetui 
mažinimas. O kad tai atsiekti, I 
negali surasti kitos išeities kaip 
turintiesiems mažinti “naštą” 
mokesčius neturinčiųjų sąskai
ta, pamirštant ir tai, kad netu
rintieji jau savo įnašą įnešė, pa- 
nešdami aukštus sveikatos pa
laikymo įmokėjimus, mažiau 
pensijų gaudami ir pamiršę ge-

Mamal, 2>m4 — pardavimui Ntmal, — Perdavimui
IŽAI ESTATE FOR SALI * | REAL 1STAT3 FOR SALI

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKEJIMAIS.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Tel. 847-7747

BUTŲ NUOMAVIMAS
S RAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

» NOTARIATAS • VERTIMAI.

JISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

L BACEVIČIUS - BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233
— 'Daiva Koperskytė, 14 me- 

! tų ham Itonietė, yra Kanados

— Jonas Bobel/s, ba/gfs poli
tinius ir ekonominius mok>lus 
Lojolos universitete, tarnauja 
kongresų atstovo Ed. Deiįyviųs- 
kio štabe. Jis yra veiklus j dūrių 
respublikonų organicacijoje. taip 
pat Respublikonų tautybių ta
ryboje- *

-— Dr. Levms J, Bendikas. į 
akių gydymo specialistas iš 
MontreaĮioį1 atidarė akių chirur
gijos ir;’gydymo kabinetą 94G i 
Lee St., Dės. Plaines, UI- Jis Lut
heran irfHofy- Family ligoninėse.

į
— Ireitos Sinieliauskienės va-1 

dovaujaihai tautinių šokių grupė

mergaičių iki 15.m. stalo teniso
?empionė-

— Daley kolegija, 75C0 So. 
Pulaski Rd., ruošia lietuvių kai 
bos kursus pažengusiems vaka
rai. Kursų pradžia birželio 17 
d. 6:30-8:45 vai. vakT tęsis iki

Jiepbs z22 d- Chicagos gyvento
jai už kursą moka £11. Registra
cija birželio^? 1^$'d. nuo 11 ry- 
^o iki 3 vai. popiet ir nuo 5 vai.
ki 8 vai. vak.. o birželio 5 d. nuo 

4 vai. popiet iki 8 vai. vak. au-, 
ditorijoj. pastatas 700. Į I

į

— A.A. prof. A. VARNO PA- mas įvyks penktadienį 7 vai. 
MINKLO KOMITETUI ^sudaryti vak. BALFo patalpose. Visi sky- 
organizacijų bei visuomenės at- riaus nariai ir spaudos bendra- 
stc'vų ir velionies 
rinkimas įvyks 
birželio 1 d. 7 vai. vgk.; čiurlio- į 
nio Galerijoje, Ine.. 4038 Archer 
Ave., Chicago. Kviečiama gau
siai dalyvauti.

kandėliais. Pagerbimą ruošia 
Los Angeles Dramos Sambūris 
ir Lietuvių Bendruomenė. Vai 
dinime ir pagerbime visi kvie
čiami dalyvauti.

— SLA 352-oji kuopa, gražio
je Detroito Jūrų šaulių stovyk
loje “Pilėnai” birželio 7 d. ren
gia išvyką — gegužine, šeimi
ninkės iš anksto ruošiasi: bus 
įvairių lietuviškų valgių ir gėri
mų. Galima bus laimėti ir ver
tingu dovanu. Pradžia 12 vai.

— Lietuviu žurnalistii Sąjun
gos Chicagos skyriaus pasitari^

— Juozo Kapačinsko atsimi- j 
nimai Spaudos Baruose, Chica- Į

gijos 1979 m. leidinys. Gausiai 
iliustruotas nuotraukomis, 216 
ps!_. kaina $7, gaunamas Nau
jienose. (Pr.)

VERTINGIAUSIA DO
VANA — lietuvių dailininko 
meno kūrinys —ČIURLIONIO! 
GALERIJA^ Ine. 4030 Archer! 
Ave., Chicago, Ill. Telefonas—; 
Midland Savings darbo valan
domis 254-4470, kitu laiku — 
434.6155.

resnės mėsos kąsnio skonį.
(Išversta iš Natural Food News)

Jonas Kairys

ATVIRAS LAIŠKAS 
“DIRVAI”

Gerbiamasis “Naujienų” Re
daktoriau,

EVANSTONE — 3 butų mūrinis, 
20 m. Gražiai užlaikytas. Arti ligo
ninės ir universiteto. $130,000.

MŪRINIS — 2 po 6. Atskirai šildo
mi vienetai. Didelis garažas. Mar
quette Parko centre. $75,000.

4 BUTŲ MŪRINIS — 3 po 4 ir 1 - 2. 
j 50 pėdu sklypas. Brighton Parke. 

$69,000. ‘

Prasilenkiant su žurnalistine 
etika, mano viešo laiško “Dirva” 
neatspausdino, todėl prašau jį 
įdėti Jūsų redaguojamame lai
krašty.

Gyvename laisvame krašte, ] .. ... _ i

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

Insurance, Income Tax

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Ava.
Tel. 927-3559

birželio p5 d. išvyksta gastro 
lems į Australiją.

— ~Kun. dr. Juozas Prauskis 
paskyrė tris' premijas už kon
kursinius straipsnius apie Lietu
vą svetimomis kalbomis. Vertin- i 
tojų komisiją sudaro dr. Jonas 
Valaitis, inž. Grožvydas Lazaus
kas ir Antanas Adomėnas. Kon 
kuršę skelbia Amerikos Lietu
vių Taryba.

— M. Liegienė. restorano sa
vininkė Vasa goję, paskyrė 300 
dolerių Toronto aukšt. mokyk
los geriausiai baigusių mokinių 
premijoms.

— Rež. Jonas Jurašas paruošė 
scenai belgų dramaturgo vaidi
nimą “Didžiavasis pavyduolis” 
Yale teatrui, New Haven, Conn.

draugų susi- darbiai kviečiami šiame susirin- 
ketvirtadienį, kime dalyvauti.

Chicagos sk. valdyba

I — Bu v. Lietuvos Valstybinės 
; Operos solistės Izabelės Mote- 
kaitienės Dainavimo Studijos 

— Los Angeles Dramos Sam- tradicinis koncertas įvyks š.m. 
būris birželio 28 d., sekmadienį, 
1:30 vai. popiet, Thomas Starr 
King Junior High School audi
torijoje, 4021 Fountain Avenue, 
neloli nuo’ lietuvių bužnj’čios 
stato A. Škėmos trijų veiksmų 
legendą “Živile”, šis pastatymas 
yra skiriamas mūsų tautos tra
giškųjų birželio dienų paminė
jimui. Tuoj po pamaldų, prieš 
vaidinimą, Lietuvos Dukterys 
duos skanius lietuviškus pietus. 
Po vaidinimo, parapijos salėje 
ruošiamas trumpas Dalios Mac- 
kialienės, teatro laureatės, pa
gerbimas. Svečiai ir dalyviai 
bus vaišinami šampanu ir už-

gegužės 31 d., sekmadienį, 3 vai. 
popiet, Jaunimo Centro didžio
joj salėj. Akompanuos Manigir- 
das Motekaitis. Po programos — 
kavutė. Visi maloniai kviečia
mi

ASTROLOGIJA IR KORTŲ 
SKAITYMAS

Norėdami susitikti su manimi, į 
turite telefonuoti 523 3685 ir 
susitarti.

ELEONORA JAKŠTAS 
4104 Archer Avė. (pusė bloko 

į Vakarus nuo California)

(Pr.) kur yra pilna žodžio ir spaudos 
laisvė, visi gali pareikšti savo 
nuomones ir įspūdžius. Užtat at
rodo, kad buvo parodytas perdė
tas jautrumas atsiliepiant dėL

ŽEMĖS ŪKIS KRYŽKELĖJE

(Atkelta iš 5-to psl.)

liams saldainių, nė minkštųjų J 
gėralų, nors juos būtų įgiję ir 

(Pr.) ' pigiausia kaina. Todėl nedaug ir

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
Naujienose galima gauti nepaprastai įdomius gydy

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimus*

A. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 pstį liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir 
susirūpinimą $8.00

2951 West 63rd Street
Tel. 436-7878 arba 839-5568

Pirkite senoviškai
kai kurių spaudos apžvalgų ir I e 2 butų mūrinis namas, naujas 
knygų recenzijų, idėtų “Naujo- j stogas ir porčiai. Modernūs ra- 

.. v . i diatoriai, gazo šildymas. Mar-
Dirva” Į ^uette Parke. Sena kaina $52,000 

_ 2 2J O 4 butų mūrinis, apie $9,000 
nuomos. Atskiri gazo šildymai. 
2 sklypai. 2 garažai.
Brighton Parke. $57,700.

......... . 11 
DĖMESIO

a 62-30 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
į Tiktai $120 pusmečiui automobilio 

Liability apdraudimas pensinin
kams. Kreiptis:

A. LAURAITIS
4645 So. ASHLAND AVĖ. 

Tel. 523-8775

They call it 
“The Overnight Wonder' 

a for constipation. ®
Are you uncomfortable with your laxative? Then meet 

the little white pill they call “The Overnight Wonder? Just 
one pill at bedtime safely, surely stimulates your system’s 
own natural rhythm. Overnight. So in the 
back on the bright side. Comfortably? It’s 
a good feeling.

What is “The Overnight Wonder”? 
Fv-I.axx Pills. That’s right— pills from 
E * Lax. Look for the white box. *

Use only as directed.

morning, you’re

Z > REPAYMENT -*”J

PASSBOOK 
SAVINGS... 
the best way to savyegularty!

i i- '   _ ■ —— T»—i - - - . ,

see us for 

financing 
‘ AT OUR 10W RATES

2212 WEST CERMAK ROAD CHICAGO, ILUNOtS

VIrrfnk 7.774T

Paid m 
Compound^

OUR SAVINGS 
CERTIFICATES 

EARN UP TO

SERVING CHICAGO AND SUBURBS SINCE 1905

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais __ ____________  5

Minkštais viršeliais, tik______________ $

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik_ $

Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 
money orderį, prie nurodytos kainos pri

dedant $1 persiuntimo išlaidoms.

XX u A XI v kjj

1735 So. HALSTED ST., CHICAGO, H. 60608

SUSIVIENIJIMAS lietuvių amerikojf
yra seniausi*, didžiausia ir turtingiausia lietuviu tratemalinė or- 

zaniLacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metua.

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuns 
darbus dirba.

SLA —Išmokėte daugiau kaip ASTUGNIS MILIJONUS dolerit 
apdraudu savo nariams.

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis ST A neieSko pelno, na
riams patarnauja tik savišalpos pagrindu.

Kiekrienas lietuvis ir lietuviu draugai žali 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdraudė — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam 
aukštojo mokslo ir ju gyvenimo pradžiai.

SLA — vaikus 
11,000

SLA — kuoptj
1 ravo 
mielai

apdraudžia pigia terminuota apdrauda: ui 
tpdraudos «uma temoka tik $3.00 metam*.

vyra visose lietuviu kolonijose. Kreipkitės 
apylinkės SLA kuopų veikėjui jie Jum* 
pagelbės i SLA įsirašyti.

Galite kreiptu ir tfeaLtl 1 SLA Centre

LITHUANIAN ALLIANCE OP AMERICA

Jf7 W. 20th
T»L (XU) J43-H10

į GENERAL REMODELING 
t ® Alumin, langai, durys, medžio J 
’ apmušimai. c Staliaus darbai, ce- 
i mento laiptai, porčiai, stogai 

ir visa kita
FETINGIS CONSTRUCTION 

7152 So. K?dzie Avenus 
Tel. 776-85051 sios Vilties” žurnalo 13 nr-y, j i i

kurį aš suredagavau^ ‘2 
apie tai aliarmuojančiai parašė ;Į 
š. m. kovo 5 ir balandžio 2 d. 1 

į nr-se, _ sudarydama įspūdį, tarsi 
“dangus griūva”, 1— anot, tos 
pasakos.

Nev tik “Akiračiuose”, bet ir! 
toje pačioje “Dirvoje”, ypač skil 
tyje “Iš kitos pusės”, anksčiau 
irgi buvo ne kartą kritiškai ir 
su pašaipa atsiliepta apie kai ku 
riuos “N. Vilties” straipsnius ir 
ten pareikštas nuomones (žr. 
“Dirvos” 1978 Nr. 9, 1979 Nf. 17, 
1980 Nr. 15). Taigi matome, kad 
vartojamas ne vienodas^ matas: 
kas galima, tai kitam ne.

Siūlau visiems susipažinti su 
« tuo žurnalo numeriu ir jame 
paskelbta, medžiaga, o tada susi- 

‘ daryti savo nuomonę. Aišku, tos 
nuomonės galės būti įvairios. Po 
litikos žurnalas negali visiems. 
patikti ir įtikti.

Dr. Jonas Balys

!

i
i.

— Praeitais metais naftos 
bendrovės ieškojimui naftos iš
leido? 53.3 bil. dolerių.

MFLP WANTED — FEMALE
Darbininkių reikia

WOMAN WANTED 
FOR KITCHEN HELP.

Short hours—9 AM to 1:30 PM. 
Must understand English. 

Ask for Nancy.
3641 So. Morgan

g Statybai gražus sklypas 
Marquette Parke.

VALDIS REALTY
2644 W. 6!>lh St.

(Lithuanian Plaza Ct.) 
737-7200 arba 737-8534

nu-Prašom palikti savo telefono 
merį automatiniame aparate.

PARDUODU Už $80,000 
STATYBAI KOMERCINĮ- 

KAMPINĮ SKLYPĄ 
132'—9 V8” prie 6900 W. 87th St. 
ir 80’—0” prie S. New England 

Avenue.
Skambinti Savininkui: 

6900 W. 87th St., Burbank, El. 
598-8445

OPEN HOUSE — Sekmadieni, gegu
žės 31 d., nuo 1 iki 5 vai. popiet, Mar
quette Parke, 7251 S. Francisco. Ga
lima tuojau užimti. Ideali uošviams. 
4 miegamieji, 3 pilnos vonios. Radi- 
juojanti šiluma. Nedideli mokesčiai. 
Galima gauti morgičių.

miscellaneous
Jvairūs Dalykai 1

T dc F SEWERAGE & PLUMB
ING. Rod any drain line for $25. 
If not open, no charge. We install 

flood controls, pumps and valves.
We install complete bathrooms 

and basements.
523-1962

FOR SALE: PORTABLE SINGER 
“Golden Touch & Sew”. Deluxe Z g- 
Zag machine, model 620. Complet?ly 
automatic with Fashion Discs. $75. 
♦ 30 gal. hot water tank in working 
condition. $75.

Call 247-4434

MOTERIS IEŠKO nuomoti 
pirkti ĖJIKLĮ (walker).

Skambinti 225-5529

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

ar

BRIDGEPORTE IŠNUOMOJAMAS ke
turių kamb. butas su šildymu ir karš
tu vandeniu, beismonte. kiemo pusėj. 

Teirautis 839-8597

tuo Jame & ėsaihie^apdrausti;
ARVYDAS KIELĄ || 

' 6557 S. Talman Avjai'ue;<\ 
J 2 Čhia^iL Vp

Laikrodžiai Ir brangenybes
Pardavimas ir Taisymas 
2646 West 6<*h Street 
Te!. REpubllc 7-1941

Siuntiniai i Lietuva 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avenue, 

Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980

H. i I M E U S
MatsTf Pvbllc

INCOME TAX SERVICE 
42S9 S. Maplewood. Tel. 254-7*53 
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
{Skvietimsi, pildomi pilietybė* pra

šymai ir kitoki blankai.

HOMEOWNERS POU—________ - .......... - —-—
Lipo H s, Apent 

320S!/į W. 95th Si 
Everg. Ptrk, UI. 
10642, -

HM

SUtrEjrU CaiaaRy Company

ADVOKATŲ DRAUGIJA 
V. BYLAITIS ir V. BRIZGYS 

2458 W. 69th St. 
Darbo vai.: nuo 9 nto iki 7 vak. 
Šeštadieniais nuo 9 iki 12-to« 

arba pagal susitarimą.
Telefonuoti 778-8000

Advokatu
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandom: nuo 9 vai. ryto 
iki 6 vaL vak. šeštadieni nuo 

9 vai. ryto iki 12 vaL d. 
Ir pagal susitarimą.

Tci 776-5162 arba 776-5161
2649 We*t 63rd Street

Chicago, ID. 60629 k

6 — Naujienos, Chicago, 8, Di. Friday, May 29, 1981




